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VOORWOORD

Deze studie kent een lange voorgeschiedenis. Oorspronkelijk ben ik in 1988 aan dit onderzoek begonnen als assistent in opleiding aan de Faculteit der Historische- en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het doel was het onderzoek vier jaar
later af te ronden, maar dat liep anders. Ik zwichtte voor de verlokkingen van de journalistiek en stapte over naar een ander beroep. In plaats van het werk van journalisten te bestuderen, werd ik zelf een journalist. En alhoewel een substantieel deel van het onderzoek
voor deze studie was verricht, werd het manuscript nooit voltooid.
Pas twintig jaar later, nadat ik was teruggekeerd naar de universiteit om daar les te
gaan geven en onderzoek te doen, pakte ik de draad weer op. De inzichten die ik had
opgedaan tijdens mijn werk als journalist hielpen bij het aanscherpen van de vraagstelling.
Vandaar dat de oorspronkelijke opzet van de studie is herzien. In dat opzicht is dit niet het
boek waaraan ik in 1988 ben begonnen, alhoewel het onderwerp – de begintijd van de
televisiejournalistiek – wel hetzelfde is gebleven.
Dat deze studie is voltooid, is in de eerste plaats te danken aan mijn promotor Frank
van Vree die mij geduldig bleef aansporen om het onderzoek weer op te pakken en af te
ronden. Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan Jan Bank en Henri Beunders die mij
in de eerste fase van het onderzoek enthousiast en vaardig hebben begeleid.
Velen hebben mij onderweg geholpen, zowel bij de audiovisuele archieven als bij de
overige archieven die ik heb geraadpleegd. De bereidheid van de betrokken redacteuren en
omroepbestuurders om mee te werken was groot. En ik heb veel steun gehad aan iedereen
die verbonden was aan Stichting Film en Wetenschap en de Vereniging Geschiedenis,
Beeld en Geluid.
Mijn collega's bij de master Journalistiek en Media van de Universiteit van Amsterdam namen mij in de eindfase van dit onderzoek werk uit handen en stelden mij zodoende in staat het manuscript af te ronden. Zonder hun hulp was dat niet gelukt. Ook de
steun van de afdeling Mediastudies en de Faculteit der Geesteswetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam was groot. Daarnaast bleken de enthousiaste aanmoedigingen
van mijn kamergenoten bij Mediastudies onontbeerlijk. Het was bovendien bijzonder
bemoedigend dat mijn familie en vrienden in mij bleven geloven, ook al leek deze studie
maar niet af te komen. Ten slotte maakte het grenzeloze vertrouwen van mijn vrouw het
werk lichter. Het duurde even, maar nu ligt het boek er dan toch.

Amsterdam, september 2014

INLEIDING
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INLEIDING

Wie naar de Nederlandse televisie kijkt, struikelt tegenwoordig over de
actualiteitenrubrieken. Dagelijks zijn programma’s als EenVandaag en Nieuwsuur op de
televisie te zien, wekelijks worden afleveringen van actualiteitenrubrieken als Brandpunt,
Altijd Wat of het onderzoeksjournalistieke programma Zembla vertoond. En al worden
deze rubrieken door verschillende omroepen gemaakt, de formats vertonen buitengewoon
veel overeenkomsten. Het draait in deze programma’s om het kritisch onderzoeken en
belichten van actuele maatschappelijke onderwerpen via interviews en reportages. Elke
kijker die middenin zo’n uitzending valt, weet dat hij of zij met het genre van de
actualiteitenrubriek te maken heeft – zo groot is de herkenbaarheid van de vorm, de
1
toonzetting en de gehanteerde stijl.
De actualiteitenrubriek is in naam geen nieuw format; programma’s die als
‘actualiteitenrubriek’ werden aangeduid bestonden al bij de start van de Nederlandse
televisie in 1951. Maar dat waren korte rubrieken gevuld met enkele wetenswaardigheden
en faits divers, en niet vergelijkbaar met de kritische actualiteitenrubriek zoals wij die nu
kennen.
De vraag is waar in Nederland het startpunt ligt van het genre. Doorgaans luidt het
antwoord: in het begin van de jaren zestig. De Nederlandse televisie kende een
buitengewoon aarzelende start en programmamakers waren een aantal jaren aan het
aftasten hoe ze met het medium om moesten gaan. Tussen 1955 en 1965 maakte de
televisie in Nederland echter een koortsachtige ontwikkeling door, zeker wat betreft de
televisiejournalistiek. In deze periode is ook het format van de huidige actualiteitenrubriek
ontstaan, en wel bij twee programma’s: KRO’s Brandpunt en Vara’s Achter het nieuws.
Begin jaren zestig kwam bij deze twee televisiemagazines “een nieuwe vorm van
omroepjournalistiek” tot ontplooiing, aldus mediahistoricus Huub Wijfjes. “Misstanden
worden gesignaleerd, politiek en moreel controversiële onderwerpen niet langer geschuwd
2
en de vraagstelling is kritischer en minder onderdanig.” Ook historicus Jan Bank
signaleert dat vanaf 1962 vooral bij Brandpunt en Achter het nieuws de “professionele
televisiejournalistiek” haar opgang maakte. Zo veranderde de toon van de journalisten ten
opzichte van de gezagsdragers en verschoof de aandacht naar taboedoorbrekende
onderwerpen.3
Met de vaststelling dat Achter het nieuws en Brandpunt in Nederland de standaard
hebben gezet voor het genre van de ‘professionele’ actualiteitenrubriek, is nog niet
verklaard waarom deze innovatie en bijbehorende aanpassing van format, aanpak en
toonzetting plaatsvonden.4 Diverse mediahistorici hebben weliswaar een aanzet gegeven
tot een verklaring en noemen onder andere het aantreden van een nieuwe generatie
programmamakers of de specifieke eisen van het nieuwe medium televisie als voornaamste
oorzaak van de geconstateerde veranderingen, maar gaan daar niet dieper op in.5 Daarmee
blijven tal van vragen onbeantwoord, zoals de vraag wat er specifiek vernieuwend was aan
1
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dit ‘nieuwe’ genre van de actualiteitenrubriek en waardoor dit genre en de daarmee
verbonden journalistieke vernieuwingen konden ontstaan.6
Het ontbreken van antwoorden op deze vragen is in meer dan een opzicht veelzeggend.
Het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse televisie staat nog in zijn
kinderschoenen, zeker in vergelijking met wat er op dat gebied in het buitenland gebeurt.
Gelet op de grote rol die televisie in de Nederlandse samenleving speelde en speelt, is dit
een duidelijk gemis. Dit raakt ook rechtstreeks aan het onderzoek naar het ontstaan van
nieuwe journalistieke genres en de professionalisering van de journalistiek in het algemeen.
Journalistiek functioneert bij gratie van routines, gedeelde waarden en normen en deels
ongeschreven regels met betrekking tot de verschillende genres. Maar waar komen die
vandaan? En hoe werken die door? Daar weten we nog betrekkelijk weinig over, terwijl het
fundamentele vragen zijn.
Dit klemt des te meer daar het onderzoek dat tot dusver is verricht naar zowel het
ontstaan van genres als de geschiedenis en de professionalisering van de journalistiek, niet
zonder methodologische tekortkomingen is gebleken. Veel studies op dat gebied lijken
zich niet te hebben ontworsteld aan een teleologische benadering, waarbij historische
ontwikkelingen worden opgevat als lineair en onvermijdelijk leidend naar hedendaagse
vormen en fenomenen. Daardoor blijft goeddeels onzichtbaar welk mogelijkheden er op
specifieke momenten in die ontwikkeling voorhanden waren en welke factoren ertoe
hebben geleid dat bepaalde alternatieven zich konden ontwikkelen en anderen verdwenen.
In film- en mediastudies heeft dat besef geleid tot andere benaderingen, samengevat
onder de noemer ‘media archeologie’, waarbij de aandacht zich veel meer richt op een
verkenning van de inspiratiebronnen en de terzijde geschoven varianten van
mediaproducten en -technologieën. Dit vergroot het inzicht in het palet aan potentiële
wegen en vestigt de aandacht op de vraag waarom uiteindelijk één variant is komen
7
bovendrijven.
Bij veel studies naar mediagenres wordt de geschiedenis desondanks als een
enkelvoudig narratief gebracht, uitgaande van een duidelijke, eenduidige ontwikkeling.
Maar genres ontwikkelen zich lang niet zo rechtlijnig. Bovendien is hun afbakening
problematischer dan zo’n narratief veronderstelt. Omdat het genre als uitgangspunt
fungeert, wordt bij het bestuderen en schrijven van de geschiedenis van een genre het
beeld veelal gekleurd door contemporaine invullingen van het genre.
Hierbij speelt het zogenaamde empiricist dilemma een rol. Want om de kenmerken van
een genre te kunnen omschrijven, moet eerst het corpus van programma’s die horen bij
dat genre afgebakend worden. Maar dat kan alleen op basis van kenmerken die nog
onderzocht en omschreven moeten worden. De vraag is hoe je onderzoek kunt doen naar
het ontstaan van een genre en het genre probeert af te bakenen, zonder je te laten gijzelen
8
door contemporaine definities van dat genre die bij voorbaat anachronistisch zijn.
Een tweede beperking van veel studies naar genres is de sterke focus op de
inhoudelijke kenmerken van het genre. Ook binnen televisiestudies ligt de aandacht bij de
bestudering van genres doorgaans bij de inhoud van de programma’s en veel minder bij de
context. Zodoende is de relatie tussen genreverschuivingen en de economische en
institutionele krachten achter televisie nog weinig onderzocht, terwijl die context van
groot belang lijkt om veranderingen te kunnen helpen verklaren.9
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Bij mediageschiedenis en journalism history doet zich iets tegengestelds voor. Deze
disciplines zijn tot dusver in belangrijke mate gefocust geweest op institutionele
veranderingen, waardoor mediageschiedenis vaak gereduceerd is tot de geschiedenis van
media-organisaties, in weerwil van de kritiek van de Amerikaanse mediacriticus James
Carey die al in 1974 een “cultural approach” bepleitte: de focus moest verschuiven naar de
journalistiek als culturele praktijk en de wijze waarop nieuws tot stand kwam.10 Hoewel er
wel gereageerd is op zijn oproep, staat de geschiedenis van de journalistiek nog in haar
kinderschoenen.11
Een ander probleem, wanneer het gaat over de geschiedenis van de journalistiek, is dat
deze lang gedomineerd is door Anglo-Amerikaanse opvattingen over persvrijheid,
objectiviteit, onpartijdigheid en het onderscheid tussen feiten en opinies. Deze “grand
narrative of journalism history”, die toenemende professionalisering volgens het AngloAmerikaanse nieuwsparadigma centraal stelt, is niet onomstreden. Carey veroordeelde dit
dominante paradigma als “the Whig interpretation of journalism history”, anderen
noemen het “the liberal narrative of media history”.12
Centraal binnen dit paradigma staat de opvatting dat objectiviteit de belangrijkste
graadmeter voor professionaliteit is, terwijl er diverse mediasystemen zijn – naast het
Anglo-Amerikaanse – waar objectiviteit vaak niet de meest karakteristieke professionele
maatstaf is.13 De “grand narrative” heeft geleid tot normatieve interpretaties van nationale
geschiedenissen, waarbij het concept van modernisering en professionalisering
gelijkgesteld wordt aan het overnemen van het Anglo-Amerikaanse nieuwsparadigma en
afwijkingen daarvan als ‘onprofessioneel’ worden veroordeeld, met voorbijgaan aan
afwijkende praktijken en specifieke historische en culturele contexten.
Een extra complicatie bij dit alles is dat het concept ‘professionalisering’ op zichzelf
complex en problematisch is. Er bestaan divergerende theorieën over zowel de betekenis,
de functie en het doel van professionalisering.14 Daarnaast is er sprake van een duidelijk
epistemologisch probleem. Want wat problematisch is aan het onderzoek naar het
ontstaan van een genre, geldt de facto ook voor het onderzoek naar professionalisering. De
vraag is hoe men zowel het ontstaan van een professie als de verschillende fases in de
professionalisering kan onderzoeken zonder teveel beïnvloed te worden door
contemporaine of ideaaltypische invullingen van de professie. Door de uitkomst als
uitgangspunt te nemen, dreigt het gevaar dat afwijkende of specifieke fases in deze
ontwikkeling als ‘niet-professioneel’ worden aangemerkt en terzijde worden geschoven.
15
Professionalisering is echter een complex en dynamisch proces dat zelden lineair verloopt.
Toch hebben diverse sociologen pogingen gedaan algemene kenmerken van
geprofessionaliseerde praktijken – en daarmee van professionalisering – te formuleren. Dat
heeft geresulteerd in lijsten met voornamelijk functionalistische kenmerken, zoals de
aanwezigheid van een beroepsopleiding en -organisatie, een bepaalde mate van autonomie
in het uitoefenen van het beroep en het bestaan van geformaliseerde beroepsstandaarden
waar een tuchtorgaan op toeziet.16 Het probleem met dergelijke kenmerken is dat ze als
voorwaarden worden beschouwd waaraan een beroepsgroep moet voldoen, wil deze zich
‘professioneel’ kunnen noemen.
Maar in het geval van de journalistiek doet zich dan al direct een probleem voor: het is
een open beroep waar niet noodzakelijkerwijs een opleiding voor nodig is, en daarmee
lijkt zij niet te voldoen aan een aantal kenmerken. Is de journalistiek daarmee geen echte
professie? Hoewel deze vraag onderwerp is van discussie17, is het duidelijk dat men
vanwege de conceptuele beperkingen vraagtekens kan plaatsen bij de bruikbaarheid van
3
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dergelijke lijsten met kenmerken. Zeker bij historisch onderzoek lijkt het weinig zinvol ze
als maatstaf te hanteren.18
Bij het bestuderen van de professionalisering van de journalistiek is het vruchtbaarder
om juist de dynamiek van het proces als uitgangspunt te nemen. Zo was (en is) er geen
sprake van één dominante nieuwsstijl of praktijk, maar veeleer van verschillende naast
elkaar bestaande nieuwsstijlen, praktijken en mediasystemen.19 De vraag is welke
journalistieke conventies en routines wel – of juist niet – van elkaar werden overgenomen,
en welke aanpassingen daarbij werden doorgevoerd. Door bij het onderzoek deze
dynamiek centraal te stellen, kan de geschiedenis van journalistieke vernieuwing en
professionalisering op haar eigen merites worden beoordeeld, zonder in een teleologisch of
normatief keurslijf te worden gestopt.20
Theoretisch kader

Aangezien mediahistorisch onderzoek naar het ontstaan van genres, gekoppeld aan een
onderzoek naar journalistieke professionalisering en het ontstaan van journalistieke
vernieuwingen, nog weinig is verricht, is er behoefte aan een analytisch model waarin de
verschillende invalshoeken samenkomen. Een model dat bovendien de tekortkomingen
van de onderzoekstradities op het gebied van genrestudies, mediageschiedenis en het
onderzoek naar professionalisering – zoals hierboven beschreven – ondervangt.
Volgens de Britse mediahistoricus Sian Nicolas is mediageschiedenis “a hybrid genre,
located at an uneasy interface between media studies and history, the social sciences and
the humanities.”21 Er is sterke behoefte aan studies die, met name qua onderzoekaanpak,
de verschillende onderzoekstradities met elkaar verbinden en daarmee een meerwaarde
hebben voor meerdere disciplines, zeker waar het de geschiedenis van journalistieke
vernieuwingen betreft.22
Een interessant aanknopingspunt vormt het werk van de Amerikaanse
televisiewetenschapper Jason Mittell. Genres moeten volgens Mittell vooral opgevat
worden als discursive practices, opererend binnen specifieke culturele contexten en
machtsstructuren. Die practices laten zich onderverdelen in drie typen: de definitie (de
articulatie van wat onder het genre wordt verstaan), de interpretatie (de concrete invulling
ervan), en de waardering (de ontvangst en evaluatie van het gebodene).
Om antwoord te krijgen op de vraag hoe genres zijn ontstaan of evolueren, is het
volgens Mittell noodzakelijk ook te kijken naar ‘externe’ invloeden, zoals het
omroepbedrijf of de televisiekijkers. Niet alleen direct betrokken partijen, zoals
omroepbestuurders of programmamakers, bepalen mede wat de inhoud van een genre is,
de pers, de politiek en het publiek spelen daarbij eveneens een rol. En omdat er sprake is
van veranderende culturele contexten en machtsstructuren, kunnen de afbakening en
invulling van een genre ook steeds aan verandering onderhevig zijn. Mittell bepleit
onderzoek naar microvoorbeelden van generic discourses op specifieke historische
momenten om inzicht te krijgen in hoe genres ontstaan en evolueren. Eerst moet de
culturele context en de daarbij horende culturele hiërarchieën en machtsstructuren
23
onderzocht worden, voordat naar de inhoud van het genre gekeken wordt.
Mittells pleidooi is verfrissend omdat hij ons attendeert op het feit dat een genre het
resultaat is van onderhandelingen, en soms zelfs van regelrechte machtsstrijd. Juist de
momenten waarop er discussies ontstaan over de invulling van een genre zijn interessant,
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omdat deze discussies inzicht geven in de partijen die betrokken zijn bij die
onderhandelingen.
Wie of wat bepaalt in een gegeven historische context welke richting een genre op gaat
en welke vorm het krijgt? Om daar antwoord op te geven moet de historicus oog hebben
voor de dynamische interactie van krachten die tezamen televisie vormgeven: de
omroepen, de programmamakers, de (journalistieke) conventies, de technologie, de
wetgeving, de politiek en het publiek.24 Zeker bij een onderzoek dat zich richt op het
ontstaan van televisiegenres die mogelijk op buitenlandse voorbeelden geïnspireerd zijn, is
een synthetische aanpak noodzakelijk. Dat betekent een aanpak die een inhoudelijke
analyse van het genre combineert met een contextuele analyse van de wijze waarop het
genre en/of format is aangepast, uitgezonden en ontvangen binnen een specifieke
nationale en cultuurhistorische context.25
Dergelijke inzichten bieden houvast bij het ontwikkelen van een analytisch framework
voor het onderzoek naar de transformatie van journalistieke praktijken en het ontstaan van
nieuwe journalistiek genres. Het betekent ook dat het onderzoek het beste uitgevoerd kan
worden aan de hand van een aantal case studies waarbij zowel de context als de
uitzendingen zelf worden geanalyseerd.26
Bij het opstellen van het analytisch framework voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van
een breed palet aan studies naar de werkwijze van journalisten, zowel uit
mediasociologische kringen als uit de hoek van culturele studies en
communicatiewetenschap.27 Hieruit zijn de factoren gedestilleerd die mede bepalen hoe
een journalistiek product er uitziet, zowel qua vorm als qua (ideologische) inhoud.
Daarnaast zijn de publieke reacties als mogelijk factor verdisconteerd, evenals de invloed
van aanpalende media. Bovendien is er rekening gehouden met de rol van technische
innovaties.28
Dit heeft geresulteerd in een onderzoekmodel waarin vijf clusters van factoren centraal
staan die in potentie van invloed zijn op zowel het ontstaan van een journalistiek genre, als
op vernieuwingen binnen dat genre (zie ook Bijlage 1):
1. de publieke verwachtingen en opvattingen m.b.t. het genre;
2. het journalistieke landschap;
3. de techniek;
4. de journalisten;
5. de institutionele context.
Al deze clusters van factoren spelen een rol in de onderhandelingen rond de interpretatie,
invulling en waardering van een genre. Zo omvat het journalistieke landschap de
programma’s en formats die vooral wat betreft de invulling van het genre als inspiratie
kunnen dienen, bepalen de technische mogelijkheden wat er praktisch gezien realiseerbaar
is, is de achtergrond van de journalisten van invloed op hun journalistiek handelen en
vormen de institutionele en publieke context factoren waar de journalisten rekening mee
moeten houden en die mogelijk hun handelingsvrijheid beïnvloeden.
Bij het onderzoek naar journalistieke vernieuwing is het ook van belang dat de
kenmerken van het nieuwe genre en de inhoudelijke aard van de journalistieke
vernieuwingen duidelijk worden vastgesteld. Alleen dan wordt het mogelijk te herleiden
welke rol de hierboven genoemde factoren hebben gespeeld bij het ontstaan van het genre
5
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en de innovatie ervan. In dit model gaat het om drie verschillende dimensies van
journalistieke vernieuwing, die weliswaar onderling met elkaar samenhangen, maar
niettemin te onderscheiden zijn (zie ook Bijlage 2)29:
het format;
de inhoud;
de journalistieke stellingname.



Bij het onderzoek naar de aard van de journalistieke innovatie gaat het er vooral om af te
bakenen welke dimensie werkelijk vernieuwend was, afgemeten aan of juist afgezet tegen
de heersende journalistieke conventies, werkwijze en ideologie. In de Inleiding van Deel II
worden deze dimensies verder uitgewerkt.
Naast dit algemene analytische model aan de hand waarvan deze studie over het ontstaan
van de actualiteitenrubriek als genre is opgebouwd, wordt gebruik gemaakt van een
tweede, aanvullend model, specifiek gericht op de professionalisering van de journalistiek.
Zoals gesteld, is het onderzoeken van de professionalisering van journalisten tot dusver
problematisch gebleken. Het werken met een lijst met vaste kenmerken van
professionalisering heeft duidelijke tekortkomingen. Tegelijkertijd zijn alternatieve
modellen, die de nadruk leggen op de journalistiek als een cultuur of een ‘veld’ (in de
terminologie van de Franse socioloog Pierre Bourdieu) waarbinnen en waarover een
machtsstrijd gaande is, niet altijd even vruchtbaar om de mate van professionalisering te
30
kunnen vaststellen. Maar ze wijzen wel op een belangrijk punt: wat de professie behelst,
wie haar mag beoefenen en hoe zij moet worden uitgeoefend staat permanent ter discussie
– zeker bij professies waar de institutionalisering en regelgeving in ontwikkeling zijn.
Professionalisering kan daarom, precies als in het geval van genres, vanuit het perspectief
van een discursive practice worden bestudeerd. Daarbij zijn zowel de gedeelde ideologie
binnen de professie als het discours over de professie van belang, evenals de discussies over
de juiste organisatievorm of de beste werkwijze.31
Vandaar dat in dit onderzoek een onderscheid wordt gemaakt naar verschillende
dimensies van professionalisering. Die dimensies leveren indicatoren voor de terreinen
waarop processen van professionalisering plaats kunnen vinden en waarover strijd geleverd
kan worden. Goed beschouwd gaat het om de volgende dimensies (zie ook Bijlage 3)32:
de mate van institutionalisering;
de deskundigheid van de journalisten;
de beroepsideologie;
de werkwijze;
de mate van autonomie.



Deze lijst met dimensies fungeert als een heuristisch instrument. Gelet op de voorgaande
kanttekeningen, is het niet de bedoeling de dimensies dogmatisch te operationaliseren,
zodat bijvoorbeeld een bepaalde vrijheid van handelen of een specifieke invulling van de
beroepsideologie fungeert als harde maatstaf bij het beoordelen van de mate van
professionalisering. De aandacht richt zich veeleer op de discussies die ontstonden rond
elke dimensie en de uitkomst daarvan binnen een specifieke historische context. Zo wordt
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het mogelijk de professionalisering van de journalistiek als een proces te bestuderen en
vanuit een meervoudig perspectief te onderzoeken.
Onderzoeksopzet

Achter het nieuws van de Vara en Brandpunt van de KRO hebben de standaard gezet voor
een nieuw genre: de Nederlandse actualiteitenrubriek. De belangrijkste onderzoeksvragen
zijn: Wat was er werkelijk vernieuwend aan dit journalistieke genre? En welke factoren
verklaren het ontstaan van dit genre en de daarmee verbonden journalistieke
vernieuwingen?
Om het onderzoek af te bakenen, zijn er keuzes gemaakt in de aanpak, de
onderwerpen en de tijdspanne. Wat betreft de afbakening in tijd ligt de startdatum met
1951, het jaar dat de televisie in Nederland officieel begon, vast. Als einddatum is gekozen
voor 1970. In 1969 kreeg de hoofdredacteur van Brandpunt een nieuwe functie, een jaar
33
later stapte de chef van Achter het nieuws op. Beide journalisten hebben vanaf het begin
van de jaren zestig een grote stempel gedrukt op hun rubrieken. Met hun vertrek werd een
belangrijke eerste fase in de geschiedenis van de Nederlandse televisiejournalistiek
afgesloten – de fase die centraal staat in deze studie.34
Op basis van de hierboven geschetste methodologische overwegingen concentreert het
onderzoek zich op case studies. Bij deze opzet is de diepte van het onderzoek van groot
belang. Vandaar dat gekozen is de focus vooral te richten op één actualiteitenrubriek plus
bijbehorende omroep: Achter het nieuws en de Vara. Wel wordt, waar mogelijk en relevant,
aandacht besteed aan de ontwikkelingen bij Brandpunt en de KRO.
De keuze voor Achter het nieuws komt mede voort uit het feit dat deze rubriek in
vergelijking met Brandpunt een breder palet aan onderwerpen bestreek. De redactie
belichtte niet alleen politieke ontwikkelingen en sociale misstanden, maar probeerde ook
maatschappelijke en morele taboes te doorbreken. Volgens mediahistorici Wijfjes en Bank
was het vernieuwende aan de actualiteitenrubriek dat de (politieke) verslaggeving
kritischer en onafhankelijker werd en politiek en moreel controversiële onderwerpen niet
langer werden geschuwd. Vanuit dat perspectief leent Achter het nieuws zich met haar
bredere aanbod aan onderwerpen beter voor een inhoudsanalyse.
De selectie van de case studies is geschied op basis van de volgende criteria: de
uitzendingen (of serie van uitzendingen) dienden vernieuwend te zijn qua vorm en
onderwerpskeuze, hadden veel discussie tot gevolg en bieden bovendien voldoende
archief- en beeldmateriaal voor een diepgravende analyse. Op basis daarvan is een aantal
35
thema’s en casussen geselecteerd. Uiteindelijk is gekozen voor de volgende drie
thematische case studies:


Politieke verslaggeving. De politieke verslaggeving is onderzocht aan de hand van
de wijze waarop de Vara op televisie verslag deed van het PvdA-congres in
respectievelijk 1959 en 1969;
Moreel controversiële kwesties. De verslaggeving over moreel controversiële
onderwerpen is onderzocht aan de hand van taboedoorbrekende uitzendingen
van Achter het nieuws over homoseksualiteit en abortus. Deze uitzendingen zijn
vergeleken met de wijze waarop programmamakers bij de Vara al eerder
aandacht probeerden te besteden aan dergelijke seksuele en morele taboes;
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Politiek en maatschappelijk controversiële kwesties. De verslaggeving over politiek
controversiële onderwerpen is onderzocht aan de hand van onthullende
uitzendingen van Achter het nieuws over oorlogsmisdaden gepleegd door
Nederlanders. De zogenaamde Hueting-affaire uit 1969, waarbij onthuld werd
dat Nederlandse soldaten betrokken waren bij oorlogsmisdaden in Indonesië, is
mede vergeleken met de controverse in 1965 rond een uitzending over
oorlogsmisdaden gepleegd door Nederlandse militairen.



Bij het onderzoek naar de case studies is de aandacht steeds gericht op de vraag hoe de vijf
hierboven aangehaalde clusters van factoren van invloed waren op de uitzendingen. Wie of
wat bepaalde hoe de actualiteitenrubriek er qua vorm en inhoud uitzag? Hoe
onafhankelijk konden de journalisten opereren binnen een omroep die een bepaalde
ideologie en doelstelling voorstond? Welke bijdrage leverden technische innovaties op het
gebied van camera- en geluidsapparatuur? En welke rol speelden de reacties van het
publiek of de opvattingen van politici en pers over wat wel of niet toelaatbaar werd geacht
op televisie?
Om antwoord te kunnen geven op deze vragen zijn uiteenlopende bronnen
geraadpleegd. In de eerste plaats zijn de uitzendingen zelf onderzocht. Naast de reportages
die centraal staan in de drie case studies, is een representatieve selectie van beschikbare
reportages uit de periode 1951-1969 bestudeerd om een indruk te krijgen van de stijl-,
vorm- en inhoudelijke veranderingen. Bij die selectie is mede gekozen voor uitzendingen
waarover, blijkens de bronnen, intern of extern ophef is ontstaan. Veel van deze
geanalyseerde uitzendingen komen verder niet expliciet aan bod, maar op basis daarvan
kan wel gesteld worden dat de behandelde case studies in deze studie in grote lijnen
exemplarisch zijn voor de ontwikkelingen bij Achter het nieuws en dus geen eenmalige
afwijkingen zijn, waarmee ze een vertekend beeld zouden kunnen geven.
Ten tweede zijn de journalisten en omroepbestuurders die destijds betrokken waren bij
de actualiteiten op de Vara-televisie geïnterviewd. Een groot deel van die interviews zijn
begin jaren negentig van de vorige eeuw afgenomen; veel van de geïnterviewden zijn
inmiddels overleden. In de derde plaats zijn diverse archieven geraadpleegd, onder andere
van de Vara, de KRO, de PvdA en het Omroepmuseum. Tenslotte leunt het onderzoek op
36
een breed palet aan primaire en secundaire literatuur.
Het resultaat is een studie die bestaat uit drie delen. Die delen hangen met elkaar samen,
maar hebben elk een andere invalshoek.
In Deel I wordt de historische en institutionele context geschetst waarbinnen de
actualiteitenrubriek als nieuw genre bij de Vara tot wasdom kwam. Eerst wordt de komst
van televisie in binnen- en buitenland behandeld, waarbij wordt stilgestaan bij de
verschillende manieren waarop, met name in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië,
vorm werd gegeven aan nieuws en actualiteiten op televisie. Aansluitend wordt de
Nederlandse situatie geschetst: zowel het medialandschap en de algemene omroepcontext
waarbinnen televisie van start ging, als de specifieke context bij de Vara waarbinnen de
televisiejournalistiek zich moest ontwikkelen. Er wordt vervolgens kort ingegaan op de
start van het programma Achter het nieuws en de omwenteling in de aanpak vanaf begin
jaren zestig.
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In Deel II wordt belicht hoe het nieuwe genre er inhoudelijk uitzag en welke
journalistieke vernieuwingen werden doorgevoerd. Dat gebeurt aan de hand van de drie
thematische case studies, waarbij niet alleen de uitzendingen worden geanalyseerd, maar
ook aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke context waarbinnen deze
uitzendingen werden uitgezonden en ontvangen.
In Deel III staat het analysemodel centraal en richt de aandacht richt op de vijf clusters
van factoren die in potentie van invloed waren op zowel het ontstaan van een journalistiek
genre als op vernieuwingen binnen dat genre. Dit deel heeft een meer synthetische opzet;
er wordt zoveel mogelijk teruggegrepen op uitzendingen en gebeurtenissen die in de vorige
twee delen aan bod zijn gekomen. Onderzocht wordt welke rol elke factor heeft gespeeld
bij de geschetste ontwikkelingen. Ook de discussies rond de professionalisering van de
televisiejournalistiek worden expliciet aan de orde gesteld.
Tenslotte komen in de conclusie alle onderzoekslijnen samen en wordt nader
gereflecteerd op het krachtenspel dat verantwoordelijk was voor de geboorte van de
Nederlandse actualiteitenrubriek. Daarbij wordt ingegaan op de vraag welke factoren
uiteindelijk de meeste invloed hebben gehad op het ontstaan en de invulling van het
genre.
De vraagstelling en de opbouw van dit onderzoek zorgen ervoor dat in de loop van de
drie delen dezelfde geschiedenis steeds vanuit een ander perspectief of een andere
invalshoek wordt belicht. Aldus ontstaat een caleidoscopisch en gelaagd beeld van de
historische werkelijkheid en wordt getracht recht te doen aan de complexiteit van het
verleden. De geschiedenis is nooit een eendimensionaal verhaal, maar een samensmelting
van gelijklopende patronen en tegenstrijdige bewegingen. Dat geldt zeker voor de
geschiedenis van televisie, het medium dat zowel een spiegel van maatschappelijke
veranderingen zou blijken te zijn, als de aanjager van die veranderingen.
Noten bij de Inleiding
1 Onder een genre wordt – volgens een veelgebruikte definitie – verstaan: “a type, class, or category of
presentation that shares distinctive and easily identifiable features”. In meer algemene zin gaat het om een
systeem van codes, conventies en verwachtingen. A. Silverblatt, Genre studies in mass media. A handbook, M.E.
Sharpe, Armonk/Londen, 2007, 3. Zie ook: J. Feuer, ‘Genre Study and Television’, in: R. Allen (ed.), Channels
of Discourse, Reassembled, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1992.
2 Wijfjes stelt dat pas tegen het begin van de jaren zestig de zogenaamde ‘omroepcode’ (de ongeschreven regels
waaraan radio- en televisieprogramma’s in Nederland moesten voldoen) wezenlijk van inhoud veranderde. H.
Wijfjes, Radio onder restrictie. Overheidsbemoeiing met radioprogramma’s, 1919-1941, Stichting Beheer IISG,
Amsterdam, 1989, 223-274.
3 J. Bank, ‘Televisie in de politieke cultuur van de jaren ‘60’, in: J.Th.J. van den Berg e.a. (red.), Tussen
Nieuwspoort en Binnenhof. De jaren ‘60 als breuklijn in de naoorlogse ontwikkelingen in politiek en journalistiek,
SDU, Den Haag, 1989.
4 Er bestaan verschillende definities van het begrip innovatie. In enge zin wordt het doorgaans omschreven als het
toepassen van nieuwe technologie of een nieuwe wijze van toepassen van technologie. Maar innovatie kan ook
gaan om het realiseren van veranderingen door het toevoegen van nieuwe eigenschappen en functies of door een
andere realisatie van bestaande functies. In deze studie wordt daarom een bredere omschrijving gehanteerd. Een
innovatie wordt daarbij beschouwd als een door mensen geïnitieerde en gerichte verandering van een bestaand
systeem (in dit geval een bestaand programmaformat met bijbehorende werkwijze) die vanuit een bepaald
gezichtspunt en binnen een bepaald tijdbestek als sprongsgewijs wordt ervaren. B.J.G. van der Kooij, Innovatie
gedefinieerd; een analyse en een voorstel, TU Researchreport, Eindhoven, 1988, 23.
5 H. Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 1850-2000. Beroep, cultuur en organisatie, Boom, Amsterdam, 2004,
315-329; C. Vos, ‘Van propagandist naar makelaar. De uitvinding van de Nederlandse televisiejournalistiek.’,
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in: J. Bardoel e.a. (red.), Journalistieke cultuur in Nederland, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2002; J.
Bank, ‘Televisie in de jaren zestig’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, vol.
101, nr. 1, 1986.
6 In dit onderzoek wordt gesproken over het ‘nieuwe’ genre van de actualiteitenrubriek. Daaronder wordt verstaan het genre van de kritische actualiteitenrubriek zoals wij die nu kennen. Genres op televisie (en elders)
ontstaan nooit zomaar, maar bouwen altijd voort op functies en verschijningsvormen zichtbaar in andere programma’s en genres. Dat was zeker zo bij het genre van de kritische actualiteitenrubriek zoals dat bij Achter het
nieuws en Brandpunt vorm kreeg. Dat genre bouwde bij de Vara en KRO voort op eerdere actualiteitenrubrieken en –magazines die deels ook onder dezelfde naam op het scherm werden gebracht. Vandaar dat de aanduiding ‘nieuw’ in deze studie waar nodig tussen aanhalingstekens wordt geplaatst.
7 Zie onder andere: E. Huhtamo & Jussi Parikka (ed.), Media archeology. Approaches, applications and implications,
University of California Press, Berkeley/Los Angeles/London, 2011; J. Parikka, What is Media Archeology?,
Polity Press, Cambridge, 2012; S. Natale, ‘Understanding Media Archeology’, Canadian Journal of
Communication, vol. 37, nr. 3, 2012.
8 J. Mittell, Genre and Television. From Cop Shows to Cartoons in American Culture. Routledge, New
York/London, 2004, 30; Feuer ‘Genre Study’, 141-145, 151, 156.
9 Dit klemt des te meer aangezien een genre – zeker ook bij televisie – een culturele conventie is: een afspraak
tussen de makers en kijkers over de waarde en waarheid van de inhoud. Dit culturele aspect maakt aandacht
voor de culturele en maatschappelijke context waarbinnen zo’n genre ontstaat des te relevanter. José van Dijck,
‘Nieuws in het internettijdperk. Een genre tussen technologie en culturele vorm’, in: Bardoel, Journalistieke
cultuur, 418-420; J. Hermes & M. Reesink, Inleiding televisiestudies, Boom, Amsterdam, 2003, 38, 44, 65.
10 J. Carey, ‘The problem of journalism history’, in: E. Stryker Munson & C. A. Warren (ed.), James Carey. A
Critical Reader, University of Minnesota Press, Mineapolis, 1997.
11 Een interessante aanzet daartoe in Nederland vormde in 2000 de conferentie ‘Journalistieke cultuur in
Nederland’ die resulteerde in een gelijknamige bundel. Bardoel, Journalistieke cultuur; M. Broersma,
‘Transnational Journalism History. Balancing Global Universalities and National Peculiarities’, Medien & Zeit,
vol. 25, nr. 4, 2010, 11; M. Broersma, ‘From Press History to the History of Journalism. National and
Transnational Features of Dutch Scholarship’, Medien & Zeit, vol. 26, nr. 3, 2011.
12 Carey, ‘The problem of journalism history’, 87-88; Broersma, ‘Transnational Journalism History’, 13-14; M.
Broersma, ‘Form, style and journalistic strategies. An introduction’, in: M. Broersma (ed.), Form and Style in
Journalism: European Newspapers and the Representation of News, 1880-2005, Paris and Dudley, Leuven, 2007,
xi; J. Chalaby, ‘Journalism as an Anglo-American Invention: A Comparison of the Development of French and
Anglo-American Journalism, 1830s-1920s’, European Journal of Communication, vol. 11, nr. 3, 1996, 313.
13 Zo maken Hallin en Mancini onderscheid in drie verschillende mediasystemen: het Noord-Atlantische model,
het Noord- en Midden-Europese model en het Mediterrane model. D. Hallin & P. Mancini, Comparing media
systems. Three models of media and politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2004; Chalaby, ‘Journalism
as an Anglo-American Invention’; M. Schudson & C. Andersen, ‘Objectivity, Professionalism, and Truth
Seeking in Journalism’, in: K. Wahl-Jorgensen & T. Hanitsch (ed.), The Handbook of Journalism Studies, New
York, Routledge, 2009.
14 Volgens sommige onderzoekers draait professionalisering om het proces waarbij een beroepsgroep zich
afbakent en afsluit, volgens anderen gaat het om het verkrijgen van autonomie en macht, terwijl weer andere
onderzoekers menen dat het streven naar opwaartse mobiliteit en statusverhoging de kern vormt. De socioloog
David Sciulli stelt vast dat er ten minste twee verschillende cultureel bepaalde conceptuele modellen van
professionalisering zijn: een Anglo-Amerikaanse en een continentaal Europese. Zie voor de discussie over het
onderzoek naar professionalisering en de verschillende visies op het doel van professionalisering verder: D.
Sciulli, ‘Continental Sociology of Professions Today: Conceptual Contributions’, Current Sociology, vol. 53, nr.
6, 2005; M. Burrage & R. Torstendahl, Professions in Theory and History. Rethinking the Study of the Professions,
SAGE Publications, London, 1990; M. Aldridge & J. Evetts, ‘Rethinking the concept of professionalism: the
case of journalism’, British Journal of Sociology, vol. 54, nr. 4, 2003; M. Allison, ‘A Literature Review of
Approaches to the Professionalism of Journalists’, Journal of Mass Media Ethics, vol. 1, nr. 2, 1986.
15 T. Brante, ‘Professional types as a strategy of analysis’, in: Burrage & Torstendahl, Professions in Theory, 79; H.
Siegrist, ‘Professionalization as a process: patterns, progression and discontinuity’, in: Burrage & Torstendahl,
Professions in Theory, 176-178.
16 Deze aanpak staat ook wel bekend als de structural-functionalist approach. De gehanteerde lijst behelst
doorgaans onderstaande kenmerken:

10

INLEIDING

de beroepsgroep beschikt over een deskundigheidsdomein dat geclaimd en maatschappelijk erkend is;
de beroepsgroep is autonoom in de uitoefening van het beroep;
 er is een beroepsvereniging;
 er bestaat een beroepsideologie met duidelijke ethische regels en standaarden en een vorm van tuchtrecht;
 er bestaat een beroepsopleiding en de beroepsgroep heeft controle op de inhoud daarvan en de toegang
daartoe;
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Zie onder andere: Sciulli, ‘Continental Sociology’; Allison, ‘A Literature Review’; M. Neal & J. Morgan, ‘The
professionalization of Everyone? A Comparative Study of the Development of the Professions in the United
Kingdom and Germany’, European Sociological Review, vol. 16, nr. 1, 2000, 9-13.
17 Zie daarover onder andere: T. Witschge & G. Nygren, ‘Journalism: A Profession Under Pressure?’, Journal of
Media Business Studies, vol. 6, nr. 1, 2009; D. Nolan, ‘Professionalism without professions? Journalism and the
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research”, aldus de Duitse socioloog Hannes Siegrist. Siegrist geciteerd in: Sciulli, ‘Continental Sociology’.
19 M. Broersma, ‘The discursive strategy of a subversive genre: The Introduction of the Interview in US and
European Journalism’, in: H.W. Koen & M.G. Kemperink (ed.), Vision in Text and Image: The Cultural Turn in
the Study of Arts, Paris and Dudley, Leuven , 2008, 147. Zie ook: Hallin & Mancini, Comparing media systems;
K.Williams, ‘Competing Models of Journalism? Anglo-America and European Reporting in the Information
Age’, Journalistica, vol. 2, 2006.
20 A. Fickers & C. Johnson, ‘Transnational Television History: A Comparative Approach’, Media History, vol. 16,
nr. 1, 2010; Broersma, ‘Transnational Journalism History’, 12-14; Broersma, ‘Form, style and journalistic
strategies’, xi. Zie ook: S. Hoyer & H. Pöttker (ed.), Diffusion of the News Paradigm 1850-2000, Nordicom,
Göteborg, 2005; S. D. Reese, ‘Understanding the Global Journalist: a hierarchy-of-influences approach’,
Journalism Studies, vol. 2, nr. 2, 2001; Broersma, ‘From Press History to the History of Journalism’.
21 M. Bailey e.a., Roundtable, Media History, vol. 16, nr. 2, 2010, 243.
22 Zie ook de Britse mediahistoricus Martin Conboy, die stelt: “The way forward needs to be shaped by refreshed
and reinvigorated methodologies.” M. Conboy, ‘The Paradoxes of Journalism History’, Historical Journal of
Film, Radio and Television, vol. 30, nr. 3, 2010, 417.
23 J. Mittell, ‘A Cultural Approach to Television Genre Theory’, Cinema Journal, vol. 30, nr. 3, 2001, 7, 10-11,
18.
24 C. Anderson & M. Curtin, ‘Writing cultural history: the challenge of radio and television’, in: N. Brugger &
S. Kolstrup (ed.), Media History. Theories, Methods, Analysis, Aarhus University Press, Oxford, 2002, 19, 22; E.
Buscombe, ‘Thinking it differently: Television and the film industry’, Quarterly Review of Film Studies, vol. 9,
nr. 3, 1984, 197; M. Schudson, The Power of News, Harvard University Press, Cambridge/London, 1995, 3-16.
25 Fickers & Johnson, ‘Transnational Television History’, 8.
26 Mittell, ‘A Cultural Approach’, 10, 17; Anderson & Curtin, ‘Writing cultural history’, 19, 22.
27 Zie onder andere: E. J. Epstein, News from nowhere: television and the news, Random House, New York, 1974;
T. Burns, The BBC: public institution and private world, Macmillan, London, 1977; G. Tuchman, Making News.
A Study in the Construction of Reality, The Free Press, New York/London, 1978; H. Gans, Deciding what’s news,
Vintage Books, New York, 1979; J. Hartley, Understanding News, Routledge, London/New York, 1982; P.
Schlesinger, Putting ‘Reality’ Together. BBC News, Methuen & Co., London/New York, 1987; J. Fiske, Television
Culture, Routledge, London/New York, 1989; Reese, ‘Understanding the Global Journalist’; M. Deuze, Wat is
journalistiek?, Het Spinhuis, Amsterdam, 2004.
28 Technische innovaties zijn op zichzelf geen actor in de onderhandelingen over de afbakening en invulling van
een genre. Wel zijn ze van belang omdat ze de mogelijkheden vergroten, waardoor de grenzen van een genre
kunnen verschuiven. Omdat veel media afhankelijk zijn van techniek, lijkt het er soms op dat de hun
geschiedenis geheel en al gestuurd wordt door technische innovaties. De toepassing van innovaties is evenwel
sterk afhankelijk van bestaande behoeften en de institutionele omgeving die zulke innovaties mogelijk maakt. J.
Bignell, An Introduction to Television Studies, Routledge, London/New York, 2004, 42; A. Westin, Newswatch.
How TV Decides the News, Simon and Schuster, New York, 1982, 31; M. Schudson, ‘The objectivity norm in
American Journalism’, Journalism, vol. 2, nr. 2, 2001, 158.
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29 Zie ook Broersma, die een onderverdeling maakt in ‘vorm’ en ‘stijl’. Broersma, ‘Form, style and journalistic
strategies’.
30 Schudson & Andersen, ‘Objectivity’. Zie ook: B. Zelizer, ‘Journalists as Interpretive Communities’, Critical
Studies in Mass Communication, vol. 10, nr. 3, 1993; B. Zelizer, ‘The Culture of Journalism’, in: J. Curran &
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33 Richard Schoonhoven, de hoofdredacteur van Brandpunt, was in januari 1968 al gepromoveerd tot adjuncthoofd van de KRO televisie, maar bleef daarnaast Brandpunt leiden. Met ingang van het televisieseizoen
1968/1969 zou Jacques Grijpink de nieuwe chef van Brandpunt worden en Schoonhoven kreeg een nieuwe
functie. Hij werd begin 1969 hoofd van de nieuwe afdeling Informatieve Programma’s bij de KRO. Herman
Wigbold, de chef van de afdeling Actualiteiten bij de Vara-televisie en daarmee ook chef van Achter het nieuws,
vertrok in september 1970 naar Het Vrije Volk om daar hoofdredacteur te worden.
34 Een aanvullend argument is dat rond 1969/1970 werd geklaagd over het binnensluipen van een zekere
matheid bij de twee toonaangevende actualiteitenrubrieken, Brandpunt en Achter het nieuws.
35 De thema’s die bij de selectie af zijn gevallen zijn:
 de buitenlandverslaggeving. Alhoewel Achter het nieuws (net zoals Brandpunt) mede naam heeft gemaakt en de
aandacht trok met haar buitenlandse reportages, leidden ze tot weinig controverses;
 de verslaggeving over de Vier/Drie van Breda, de Duitse oorlogsmisdadigers die in Nederland levenslange
gevangenisstraf hadden gekregen. De voorkeur is gegeven aan de verslaggeving over een ander politiek
controversieel thema (de oorlogsmisdaden in Indonesië) waarbij de Tweede Wereldoorlog eveneens op de
achtergrond een rol speelde.
36 Zie de Verantwoording voor een nadere toelichting op onder meer de steekproef, de interviews en de gebruikte
archieven.
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2
HET BUITENLAND

Op vrijdag 19 oktober 1951 reed de 39-jarige Wim Rengelink ‘s avonds naar Schiphol en
stapte in een klaarstaand toestel van de KLM. Hij oogde vermoeid. Rengelink, een tenger
gebouwde man met een wijkende haarlijn en een indringende oogopslag, was de televisiesecretaris van de Vara en tegelijkertijd programmacommissaris van de zojuist opgerichte
Nederlandse Televisie Stichting (NTS), een samenwerkingsorgaan van de omroepen. Hij
had net een hectische periode achter de rug. Ruim twee weken eerder, op 2 oktober, was
in Nederland de televisie van start gegaan.
Die start was stressvol geweest, al was het maar omdat de aandacht ervoor groot bleek.
De kranten stonden er bol van, hoe bescheiden de opzet ook was. “Aarzelend als een
jongedame op haar eerste bal trad [televisie] gisteravond de grote wereld binnen”, schreef
1
Het Vrije Volk na de eerste uitzending. Nederland was een van de eerste Europese landen
die zich aan dit nieuwe medium waagde. Met drie uur zendtijd in de week, ook nog eens
verdeeld over twee dagen, begon televisie in Nederland als een experiment. Het moest nog
maar blijken of dit medium echt aan zou slaan. Er was een kleine studio gebouwd in een
voormalige kerk in Bussum, er waren twee televisiecamera’s beschikbaar en er was een
handvol NTS-technici en regisseurs die badend in het zweet onder de hete studiolampen
hard werkten om de paar uur zendtijd te vullen.
Op die vrijdag 19 oktober zou alweer de zesde televisie-uitzending plaatsvinden. De
eerste uitzending op 2 oktober was een gezamenlijke productie van de NTS geweest,
daarna had steeds één omroep van 20.15 tot 21.45 uur de avond gevuld. Het stramien
van de uitzendingen was tot dusver hetzelfde. Allereerst was er een gedragen openingswoord door een omroepbestuurder. Zo sprak bij de eerste uitzending die de Vara verzorgde omroepvoorzitter Jaap Burger, tevens fractievoorzitter van de PvdA, vol verwachting
over de rol van televisie: “Dat betekent, dat het socialisme ook via deze nieuwe techniek
2
kan doordringen tot het Nederlandse volk.” Na de omroepbestuurder volgde meestal een
3
korte ‘actualiteitenrubriek’ vol fait divers, zoals een bericht over een orgel dat andere
instrumenten kon imiteren of de uitvinding van een nieuw elektrisch apparaat. Aansluitend oreerde een spreker over een belangwekkend geacht onderwerp, zoals behandelmethodes in een doofstommeninstituut. En ter afsluiting was er iets kunstzinnigs: een demonstratie van een sneltekenaar, poëtisch bedoelde filmbeelden begeleid door pianoklanken of een eenakter.4
Geheel vlekkeloos verliep het nog niet: alle uitzendingen werden geteisterd door technische mankementen, kortsluitingen, vage beelden en onverhoopte pauzes. Pas bij de
zesde televisie-uitzending die vrijdag lukte het om zonder storingen het einde te halen.
Rengelink zou het niet meemaken. Terwijl de uitzending nog liep, taxiëde het vliegtuig
waar hij in zat de startbaan op, maakte vaart en steeg op, om daarna koers te zetten naar
New York, de eindbestemming.
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Rengelink reisde naar de Verenigde Staten om de broodnodige inspiratie op te doen.
Want de Nederlandse televisie was dan wel van start gegaan, hoe de kleine groep programmamakers nu week in week uit de zendtijd moest blijven vullen was nog onduidelijk.
In de herfst van 1951 trok Rengelink zodoende twee maanden langs Amerikaanse televisiestations om uitzendingen te bekijken, programmamakers te spreken en met netwerkbestuurders van gedachten te wisselen. Hij verzamelde manuscripten, regelde uitzendrechten, kocht filmfragmenten aan en tekende contracten met filmnieuwsbureaus. Eenmaal
terug in Nederland schreef Rengelink een rapport waarin hij zijn bevindingen optekende
en concludeerde dat het contact met de Amerikaanse televisie versterkt zou moeten wor5
den.
Ruim tien jaar later, in maart 1962, bezocht Rengelink opnieuw de Verenigde Staten.
Televisie was allang de experimentele fase ontstegen en niet meer weg te denken uit het
dagelijkse leven van de Nederlanders. De zendtijd in Nederland zou fors worden uitgebreid, er was een tweede net op komst en Rengelink was weer op zoek naar inspirerende
programmavoorbeelden.6 Die tien jaar tussen 1951 en 1962 zouden bekend worden als de
Golden Age van de Amerikaanse televisie: een periode waarin innovatieve, prestigieuze en
populaire programma’s het medium deden opbloeien.
Maar ook aan de andere kant van de oceaan, bij de Britse televisie, had men niet stilgezeten. De Golden Age van Britse televisie zou zich weliswaar pas vanaf het begin van de
jaren zestig aandienen, al ver daarvoor was Groot-Brittannië in Europa het leidende televisieland en de BBC hét grote voorbeeld. De “televisiebeschaving” was daar sterker ontwikkeld dan in welk ander Europees land ook, meenden Nederlandse televisierecensenten.7
Gelukkig was Groot-Brittannië veel makkelijker bereikbaar dan de Verenigde Staten en
niet alleen omroepbestuurders, maar ook Nederlandse programmamakers staken en masse
het kanaal over om bij de BBC te zien wat er mogelijk was met het nieuwe medium.
Wat hadden de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in deze periode te bieden als inspiratiebron? En vooral: hoe was het daar gesteld met de televisiejournalistiek? In de volgende twee hoofdstukken wordt het ontstaan van de televisiejournalistiek in beide landen
geschetst, hoofdzakelijk aan de hand van de twee programma’s die bepalend zouden worden voor de invulling van het nieuwe genre van achtergrondjournalistiek op televisie. In
een afsluitende conclusie worden de kenmerken en contouren van dit nieuwe televisiegenre behandeld.
De Amerikaanse televisie

Rengelink kwam in oktober 1951 aan in de Verenigde Staten in een periode waarin de
Amerikanen nog volop experimenteerden met de programmering en inrichting van hun
televisie-industrie. De Federal Communications Commission (FCC), die het Amerikaanse
omroepbestel reguleerde, had vanwege technische problemen een tijdelijke stop op het
uitvaardigen van televisielicenties afgeroepen (de zogenaamde ‘freeze’) en de bestaande
stations testten verschillende programmaformules uit. Het leverde een “bonte verscheidenheid van kunst en kitsch” op, aldus Rengelink in het verslag van zijn bezoek.8
Live uitgezonden varietéshows bleken een groot succes, evenals op telefilm opgenomen
sitcoms en misdaadseries. Net in de maanden dat Rengelink de Verenigde Staten bezocht,
ging de sitcom I Love Lucy met comediénne Lucille Ball van start, evenals de politieserie
Dragnet. Beide programma’s konden al snel op een enorme populariteit rekenen. De
Nederlandse televisiesecretaris zag verder vooral bij de grotere televisiestations veel uitzen16
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dingen van bijzondere kwaliteit, zoals muziekprogramma’s en educatieve uitzendingen.
“Maar er is – ook bij de grote stations – veel rommel te zien”, concludeerde Rengelink.
“Films, even slecht van beeldkwaliteit als van inhoud, worstelwedstrijden, veel bokswedstrijden en talloze uitzendingen die gebaseerd zijn op het zich steeds weer herhalende
motief van Paard, Pistool en Prachtvrouw.”9
Dit was een gevatte en toepasselijke omschrijving van het aanbod. Het had alles te
maken met de inrichting van het Amerikaanse omroepbestel, dat commercieel van opzet
was, al hadden de netwerken van de FCC ook de verplichting oog te hebben voor de
“general public service” – een begrip dat ruim werd geïnterpreteerd. In de eerste jaren van
televisie hadden de adverteerders veel rechtstreekse invloed op de productie en de programmering van televisie, mede omdat de netwerken en televisiestations over weinig geld
beschikten. Omdat de adverteerders primair gericht waren op de verkoop van hun producten, zochten zij, in de woorden van Rengelink, naar “programma’s die het ‘doen’ bij
10
een zo groot mogelijke massa der kijkers”.
Vanaf het begin van de jaren vijftig probeerden de netwerken de macht over de programma’s naar zich toe te trekken: ze gingen reclametijd verkopen, in plaats van programmatijd. Zo konden zij zelf bepalen wat er werd uitgezonden en bovendien talent aan
zich binden. Deze verschuiving van de macht over de programma’s ging gepaard met veel
retoriek over het beter behartigen van de belangen van het publiek. In de praktijk veranderde er echter weinig aan de aard van het aanbod.11
Juist in de periode dat Rengelink in de Verenigde Staten verbleef, aanvaardden de
meeste televisiestations vrijwillig een code die hen een aantal beperkingen oplegde wat
betreft de inhoud van de uitzendingen. Het was een reactie op de toenemende kritiek over
het gewelddadige en soms zelfs immorele gehalte van televisieprogramma’s. De Television
Code betrof vooral regels van zedelijke aard, maar ook werd vastgelegd dat commerciële
televisie deels een educatieve en culturele taak had. Door te verkondigen dat zij bij uitstek
geschikt waren om de naleving van deze code te garanderen, wisten de netwerken hun
12
controle over de programmering verder te vergroten.
In feite was de Amerikaanse televisie in handen van een oligarchie: NBC, CBS en het
veel kleinere ABC. Gedrieën leverden zij het gros van de programma’s die werden uitgezonden. Wel legde de FCC als toezichthouder een aantal regels op. De belangrijkste waren
de Fairness Doctrine, die stelde dat de netwerken regels inzake evenwichtigheid en een faire
behandeling van onderwerpen en personen moesten naleven; de Equal Time Provision, die
bepaalde dat politieke kandidaten evenveel zendtijd moesten krijgen; en de Personal Attack
Rule, die stelde dat mensen die aangevallen werden in uitzendingen, zendtijd moesten
krijgen om zich te verdedigen. De netwerken, gericht op het beschermen van hun com13
merciële belangen en de licenties van ‘hun’ televisiestations, conformeerden zich hieraan.
Televisie bleek een steeds aantrekkelijker markt te zijn. Vlak na de oorlog waren er
aanvankelijk slechts zes televisiestations, geconcentreerd in de grote steden aan de Oostkust, waar ook de 20.000 verkochte televisietoestellen te vinden waren. In 1951 was dat
aantal gegroeid tot 108 stations en circa 10 miljoen toestellen. Vanaf het opheffen van de
stop op het uitvaardigen van televisielicenties door de FCC in 1952 ging het snel: in 1955
waren er meer dan 450 televisiestations en ruim 30 miljoen televisietoestellen, wat betekende dat bijna tweederde van de Amerikaanse huishoudens een televisie bezat. Ruim 85
14
procent van de televisiestations was verbonden aan NBC of CBS.
Omdat televisietoestellen duur waren, gingen de netwerken er aanvankelijk van uit dat
het publiek bestond uit welgestelde, hoger opgeleide kijkers in stedelijke gebieden. Deze
17
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zouden een voorkeur hebben voor drama en sport, maar vooral ook voor nieuws, vandaar
dat zowel NBC als CBS daar werk van maakten. Ze ontdekten bovendien dat nieuwsprogramma’s erg bijdroegen aan het prestige van het netwerk. Dergelijke journalistieke programma’s hielpen een serieus imago te creëren dat publiek en adverteerders trok. Ze waren
bovendien een relatief goedkope manier voor netwerken om zich in kwalitatieve zin te
onderscheiden van de concurrentie en gunstig voor de relatie met de FCC, aangezien
nieuws bij uitstek een “public service” was.15
NBC was de voorloper op het gebied van televisienieuws en zocht samenwerking met
Fox Movietone. Vanaf 1948 presenteerde het netwerk de Camel News Caravan, gepresenteerd door John Cameron Swayze. CBS kwam in reactie daarop met Douglas Edwards and
the News, in samenwerking met Telenews. Het format van beide programma’s was hetzelfde: een 15 minuten durend nieuwsbulletin voorgelezen door een televisiepersoonlijkheid, ondersteund door filmmateriaal voor bioscoopjournaals dat was gemonteerd voor
televisie. Zelf het nieuws verslaan werd, in verband met de kosten, maar weinig gedaan.16
De nieuwsprogramma’s hadden wel een andere aanpak dan de bioscoopjournaals, signaleerde Rengelink, die veel belangstelling had voor de televisiejournaals. “De televisiemaatschappijen willen het televisienieuws op dezelfde wijze brengen als het radionieuws:
als korte mededeling en volkomen objectief.”17 Tegelijkertijd werden de televisiejournaals
beperkt in hun mogelijkheden omdat er lang niet altijd beelden van nieuwswaardige gebeurtenissen voorhanden waren. Vaak koos men voor onderwerpen omdat daar aantrekkelijk beeldmateriaal van binnen was gekomen, niet omdat het nieuws was. Het maakte
de televisiejournaals onvermijdelijk oppervlakkig.18
In de loop van de jaren vijftig werden allerlei technische innovaties bij de televisiejournaals doorgevoerd. De netwerken creëerden eigen filmteams, gingen werken met 16mm
camera’s, verbeterden het systeem om – via een magnetische strip – geluid op film op te
nemen, vergrootten de flexibiliteit waarmee live tussen diverse beeldsporen geswitcht kon
worden en introduceerden de Teleprompter, waardoor de nieuwslezer rechtstreeks in de
camera, en dus tegen de kijker, kon spreken. Ook experimenteerden de redacties met een
lossere presentatiestijl. Het maakte de journaals dynamischer, maar van echte vernieuwingen van het format was geen sprake. Pas in 1963 zou de lengte van de nieuwsbulletins
19
verdubbeld worden naar dertig minuten, zodat er inhoudelijk meer mogelijk werd.
Zover was het in 1951 nog niet. De netwerken stonden met hun nieuwsprogramma’s
nog aan het begin van hun strijd om het prestige en het publiek. Zo beconcurreerden ze
elkaar in verkiezingstijd hevig bij de verslaggeving vanaf de Republikeinse en Democratische conventies. En toen NBC het succesvolle radioforum Meet the Press omzette naar een
televisieformat, reageerde CBS daarop met een identiek programma, Face the Nation. Ook
de introductie door NBC van een actueel ochtendprogramma, Today, waarin nieuws en
amusement samenkwamen, leidde bij het concurrerende netwerk tot de lancering van het
vergelijkbare CBS Morning News.
De strijd leverde aldus een levendig televisielandschap op. Concluderend schreef Rengelink in het verslag van zijn bezoek: “Hoewel de Nederlandse televisie haar eigen weg zal
gaan en hoewel ons televisiebestel (gelukkig!) afwijkt van dat in Amerika, kunnen wij toch
technisch, organisatorisch, en ook wat bepaalde programma’s betreft, stellig veel leren van
20
de Amerikaanse televisie.”
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See It Now
Precies tijdens Rengelinks verblijf in de Verenigde Staten was op 18 november 1951 See It
Now van start gegaan. In de advertentie die de lancering van het programma begeleidde,
stond dat de makers “een nieuwe dimensie aan televisieverslaggeving” toe zouden voegen.
Het was het eerste nieuwsmagazine op televisie. Maar het werd gelanceerd op een onopvallend tijdstip, om half vier op de zondagmiddag. Het is maar de vraag of Rengelink het
gezien heeft. En in de eerste jaren wees weinig er nog op dat het zeven jaar later zou worden uitgeroepen tot “television’s most briljant, most decorated, most imaginative, most
21
courageous and most important program.”
See It Now was het geesteskind van twee programmamakers: de gerenommeerde radiojournalist Edward R. Murrow en de creatieve producer Fred Friendly. Murrow had tijdens de Tweede Wereldoorlog naam gemaakt als radiocorrespondent voor CBS in Europa. Het is bij Murrow moeilijk de man van de mythe te scheiden en veel van de geschiedschrijving over hem heeft hagiografische trekken. Zo wordt hij door sommige auteurs
gezien als degene die in zijn eentje de radiojournalistiek volwassen heeft gemaakt.22 Dat is
wat overdreven. Wat Murrow wel deed was in Europa een professioneel team van toegewijde redacteuren om zich heen verzamelen – de zogenaamde “Murrow’s boys” – die nog
decennialang naam zouden maken binnen de radio- en (later) televisiejournalistiek.23
Belangrijker nog was zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de radiojournalistiek, in
het bijzonder de verslaggeving, in de jaren voorafgaand aan de introductie van de televisie.
Murrow creëerde een stijl die het publiek nauw betrok bij de gebeurtenissen die hij versloeg. Hij had oog voor details die beelden bij zijn luisteraars konden oproepen, plus een
goed oor voor onthullende en veelzeggende geluiden, zoals de impact van een Duitse bom
op het Londonse plaveisel. Met weinig woorden kon hij de sfeer van het moment neerzetten, of het nou ging om de inval van Hitler in Oostenrijk, de bombardementen op Londen tijdens de Blitz of de bevrijding van het concentratiekamp Buchenwald. Murrow was
van mening dat de verslaggever nooit opgewonden mocht klinken, zelfs als de bommen
om hen heen vielen. Rustig, met autoriteit, betrokkenheid en verbeeldingskracht vertellen
24
wat er gebeurde: daar ging het om.
Zijn stemgeluid – donker, warm, resonerend – was uniek, zijn dictie vrijwel feilloos en
hij maakte effectief gebruik van stiltes. Daarbij was het in zijn voordeel dat hij van oorsprong
geen achtergrond in de journalistiek had. De meeste verslaggevers die uit de geschreven
journalistiek afkomstig waren, probeerden te veel informatie in te weinig tijd te proppen.
Murrow niet: zijn ritme was nooit gehaast. Een collega zei later: “He dealt with a new medium on his own terms rather than imposing those brought over from another medium.”25
Na de oorlog, bij zijn terugkeer in de Verenigde Staten, was hij een beroemdheid en
zijn reputatie ijzersterk. Murrow had in belangrijke mate bijgedragen aan het imago van
CBS als een netwerk dat nieuws een centrale plek in haar programmering gaf. Hij had ook
een goede, vriendschappelijke band met William Paley, de baas van CBS, die hem hoofd
van CBS News and Public Affairs maakte. Maar het hart van Murrow lag toch meer bij de
verslaggeving, en hij keerde al snel terug naar de radiojournalistiek. Televisie trok hem
eind jaren veertig nog niet. Hij was, net zoals de meeste radiojournalisten van naam, afkerig van het nieuwe medium. Ze vonden de techniek te log en de aanpak van het nieuws op
televisie te statisch en saai. Murrow’s afkeer ging nog dieper: hij wilde geen deel uitmaken
van een medium dat nieuws oppervlakkig behandelde, met een nadruk op beelden in
26
plaats van intellectuele analyse.
19
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De man die hem overhaalde toch de overstap naar het medium te maken was Friendly. Vanaf eind 1950 maakte Murrow samen met hem de wekelijkse serie Hear It Now, een
soort tijdschrift op de radio. Eigenlijk had Friendly het programma al meteen op televisie
willen brengen. Geïnspireerd door Life, het succesvolle Amerikaanse tijdschrift, wilde hij
een nieuwsmagazine op televisie creëren dat de mogelijkheden van geschreven journalistiek, radioverslaggeving, radio- en filmdocumentaires en live televisie zou bundelen. Hij
was daarbij buitengewoon ambitieus: filmdocumentaires kosten meestal maanden om te
produceren, Friendly wilde elke week een programma van een half uur maken.27
Een andere duidelijke inspiratiebron vormde The March of Time, ooit begonnen als
een radioprogramma op CBS in 1931. Hierin werden actuele gebeurtenissen gereconstrueerd met behulp van acteurs, een orkest, een arsenaal aan geluidseffecten en een commentator die – als de stem van God – het geheel aan elkaar praatte. In 1935 ging er ook een
maandelijkse filmversie met een journalistieker streven van start in de bioscopen. De makers wilden op het bioscoopdoek doen wat het succesvolle Amerikaanse tijdschrift Time
elke week in geschreven vorm deed: nieuwsonderwerpen brengen die achtergrondinforma28
tie en inzicht verschaften. Ze brachten de items niet zozeer vanwege hun amusementswaarde, zoals de meeste bioscoopjournaals, maar vanwege hun relevantie en, in sommige
gevallen, hun controversiële inhoud. Daarbij schroomde men niet om een standpunt in te
nemen. The March of Time werd snel een commercieel en internationaal succes en ook de
filmcritici en -makers waren enthousiast. “It gets behind the news, observes the factors of
influence, and gives a perspective to events”, constateerde de invloedrijke documentairemaker John Grierson. Het won zelfs een Oscar vanwege de “revolutionaire vernieuwing”
van het bioscoopjournaal.29
In september 1951 werd de vertoning ervan gestaakt omdat de bioscopen te lijden
hadden onder het toenemende succes van televisie. “See It Now really began where The
March of Time left off”, aldus een toenmalige producer van CBS News.30 Het nieuwe
programma kon juist vanwege de doorbraak van televisie van start gaan. In de loop van
1951 bleek dat ‘s avonds meer televisietoestellen aanstonden dan radio’s: het nieuwe medium had het oude ingehaald. Mede om succesvoller te zijn in de concurrentiestrijd met
NBC, leidde dit bij CBS tot de oprichting van een zelfstandige televisie-afdeling voor
News and Public Affairs en de vergroting van de financiële mogelijkheden. Bovendien
slaagde Friendly Murrow ervan te overtuigen dat het tijd was voor een televisieversie van
Hear It Now.31
“This is an old team trying to learn a new trade”; aldus opende de 43-jarige Murrow
de eerste uitzending van See It Now. Het programma begon met een gimmick. Het liet
live op twee monitoren zowel de Oost- als de Westkust van Amerika zien, iets wat net de
maand ervoor technisch mogelijk was geworden. Elke aflevering van See It Now leverde
zo’n drie tot zes onderwerpen: een combinatie van actuele thema’s, zoals het leven in het
geïsoleerde West-Berlijn of wat er zich achter de schermen van het Amerikaanse hooggerechtshof afspeelde, en televisie-ervaringen, zoals de eerste live uitzending onder water
vanaf een onderzeeër of een gefilmde reportage vanuit een gevechtsvliegtuig die een nepatoomaanval op New York uitvoerde.
Een special over kerst in Korea, uitgezonden in december 1952, liet de harde realiteit
zien van het leven van de Amerikaanse militairen gestationeerd in Korea. De programmamakers streefden naar een toon van “gritty integrity”, aldus Joseph Persico, Murrow’s
biograaf. Vandaar dat Murrow het programma niet vanuit een studio presenteerde, maar
vanuit de regiekamer waar de monitoren, microfoons en controlepanelen duidelijk zicht20
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baar waren. Vandaar ook het belang dat men hechtte aan echt geluid in de reportages, in
plaats van achteraf gemonteerde geluidseffecten.32
Het programma maakte gebruik van CBS-correspondenten verspreid over de wereld,
maar er werd al snel een eigen redactie met eigen verslaggevers gevormd. De taakverdeling
tussen Murrow en Friendly liep door elkaar. Beiden genereerden ideeën, schreven aan het
script en begeleidden de montage van de reportages. Maar Murrow was het gezicht van
het programma. “It was his paper”, aldus Friendly. “Ed was the publisher, the editor in
chief. I was the managing editor.”33
De producer Friendly, berucht om zijn enorme werklust en brutaliteit, eiste een eigen
camerateam. Het team werkte met 35mm camera’s, vanwege de kwaliteit van het filmmateriaal. Anders dan bij het bioscoopjournaal waar de cameramannen vandaan kwamen,
hoefden ze niet zuinig te filmen. Interviews werden vaak met twee camera´s opgenomen,
zodat men niet elke vier minuten hoefde te stoppen om een nieuwe filmrol te laden. Bij de
montage van reportages kon zodoende gekozen worden uit een arsenaal aan close-ups,
mediumshots en overzichtsopnames, wat het programma een aanzienlijk professionelere
34
uitstraling gaf dan andere nieuwsprogramma’s op televisie.
Vanaf de eerste aflevering was het een succes. Televisiecritici schreven dat See It Now
demonstreerde wat televisie kon bereiken als verbeeldingskracht en journalistieke inhoud
werden gecombineerd. Het werd beschouwd als de eerste geslaagde poging om een actualiteitenprogramma te produceren dat ‘pure televisie’ was en niet een kopie van technieken
gebruikt bij de radio of in de bioscoopjournaals, alhoewel van beide media elementen
werden geleend. “Where it had been generally accepted that video could never equal radio’s job of reporting, Murrow and Friendly exploited to the full the drama and excite35
ment inherent in the news”, schreef het vakblad Variety.
Er was veel lof, er was een sponsor (Alcoa, een aluminiumfabrikant), maar er werd
geen winst gemaakt. Een aflevering kostte al snel 100.000 dollar, terwijl de sponsor maar
55.000 betaalde. De redactie trok zich hier weinig van aan. Zo stuurde Friendly een team
van cameramensen en verslaggevers een maand mee op de Oriënt Express voor een reportage die minder dan tien minuten duurde. Maar Paley betaalde graag voor de extra kosten:
het programma leverde CBS aanzien op. En Murrow, de held van het intellectuele establishment, maakte van televisie een gerespecteerd medium. Na het eerste half jaar verschoof het programma naar het begin van de zondagavond en in 1953 kreeg het een plek
36
op de dinsdagavond, vlak na prime time.
Vanaf oktober 1953 presenteerde Murrow ook het luchtige interviewprogramma Person to Person, waarin hij vanuit de studio bekende Amerikanen thuis interviewde. Het
werd onmiddellijk een kijkershit. De meeste critici haatten het programma vanwege de
oppervlakkige aanpak en veroordeelden Murrow voor het feit dat juist hij het presenteerde: het zou beneden zijn stand zijn. Maar CBS verdiende er goed aan. Bovendien maakte
het Murrow nog beroemder én lichter verteerbaar voor het grote publiek. “By doing the
program that he purportedly hated he was indeed forgiven much of what he did on the
37
program that he loved”, aldus Murrows biograaf Persico.
Want na twee jaar experimenteren, begon See It Now zijn koers te verleggen. Het programma onderscheidde zich in het begin door zijn creativiteit en verbeeldingskracht, niet
door zijn keuze en aanpak van onderwerpen, die grotendeels ongevaarlijk waren. Friendly
zei later over die eerste uitzendingen: “The missing ingredients were conviction, controversy and a point of view.”38
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De Verenigde Staten waren in die jaren in de greep van een anti-communistische heksenjacht, aangevoerd door senator Joe McCarthy met zijn onderzoekscommissies. Ook
binnen de omroepwereld werd politieke censuur opgelegd door het op de zwarte lijst
plaatsen van potentieel controversiële medewerkers. De publicatie van een dergelijke lijst,
Red Channels, leidde in 1951 tot een golf van paniek en angst onder de omroepmedewerkers. Vrienden en kennissen oefenden druk uit op Murrow om het McCarthyism aan te
pakken, maar hij aarzelde lang. De vraag was wat een effectieve manier zou zijn om de
luidruchtige senator te bestrijden; een conventionele aanpak, met hoor en wederhoor, zou
volgens hem niet werken.39
De eerste poging kwam op 20 oktober 1953, toen een aflevering van See It Now werd
gewijd aan Milo Radulovich, een luitenant van de luchtmacht die ontslagen dreigde te
worden omdat zijn vader en zuster communistische sympathieën zouden hebben. De
uitzending, waarin werd aangetoond hoezeer Radulovitch’s rechten werden geschonden,
leende zich goed voor een dramatisch exposé. Friendly en Murrow kozen ervoor af te
sluiten met een duidelijk statement, een commentaar waarin de behandeling van de luitenant werd veroordeeld. Daarmee weken ze zichtbaar af van het CBS-beleid van strikte
objectiviteit. Het had effect: de uitzending leidde ertoe dat de luitenant in dienst van de
luchtmacht mocht blijven. En de gerenommeerde televisiecriticus van The New York
Times, Jack Gould, noemde de uitzending “a long step forward in television journalism”
40
omdat het een standpunt innam in een controversiële kwestie van nationaal belang.
Met een volgende poging, een half jaar later, vestigde See It Now definitief zijn reputatie.41 Opvallend genoeg was deze uitzending, waar het programma tegenwoordig het meest
mee geassocieerd wordt, qua vorm afwijkend van wat See It Now normaal op het scherm
bracht. Uitgezonden op 9 maart 1954, toonde het een zorgvuldig samengestelde compilatie van gefilmde optredens van McCarthy, waarin de intimiderende en insinuerende wijze
waarop de senator opereerde tot uiting kwam. De compilatie werd afgewisseld met commentaar van Murrow, die vanuit de studio de diverse beschuldigingen van McCarthy
stelselmatig weerlegde. Deze uitzending portretteerde de senator, in de woorden van een
auteur, “in his full, foul glory […] remorselessly revealing his shabby pratices and deme42
anor.”
Het afsluitende commentaar van Murrow was, gelet op de onthutsende beelden die
eraan voorafgingen, tamelijk ingetogen:
“This is no time for men who oppose Senator McCarthys methods to keep silent,
or for those who approve. [… ] We proclaim ourselves, as indeed we are, the defenders of freedom – what’s left of it – but we cannot defend freedom abroad by
deserting it at home. The actions of the junior Senator from Wisconsin have
caused alarm and dismay among our allies abroad and given considerable comfort
to our enemies, and whose fault is that? Not really his. He didn’t create the situation of fear; he merely exploited it, and rather succesfully. Cassius was right: ‘The
43
fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves.”
Na Murrows gebruikelijke laatste woorden – “Good Night and Good Luck” – barstten de
reacties los. In totaal kwamen er circa 75.000 telefoontjes, brieven en telegrammen binnen
na de uitzending: de meerderheid (tien tegen een) met bijval voor Murrow. Ook in de
pers waren de reacties grotendeels positief. Televisiecriticus Gould noemde de uitzending
“crusading journalism of high responsibility and genuine courage”, andere media schreven
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juichend dat “no greater feat of journalistic enterprise has occured in modern times”.44
Opmerkelijk, want Murrow was zeker niet de eerste journalist die McCarthy aan
durfde te pakken: diverse journalisten en commentatoren waren hem al vanaf het begin
van de jaren vijftig in de krant en op de radio voorgegaan. In feite, zo gaf Murrow later
ook toe, was de aanval aan de late kant. Maar de andere media ontbeerden de impact van
het nieuwe, populaire medium. Wat ook meespeelde was de statuur van Murrow: dat
iemand met zijn reputatie het McCarthyism veroordeelde, had grote betekenis. Daarnaast
hing de impact van de uitzending sterk samen met de vorm waarin het was gegoten. See It
Now maakte gebruik van de beelden en woorden van McCarthy zélf om de senator aan te
45
vallen. Het was deze ogenschijnlijk objectieve ‘werkelijkheid’ die onthullend werkte.
De uitzending over McCarthy was echter, nader beschouwd, geen objectieve verslaggeving. “It was subjective polemizing”, aldus Murrows biograaf Persico.46 Andere auteurs
komen tot dezelfde conclusie. De wijze waarop McCarthy werd neergezet was “neither fair
nor objective”, aldus historicus Dan Leab in een artikel waarin hij de legende rond See It
Now analyseert.47 Murrow noemde McCarthy steeds kleinerend “the junior Senator from
Wisconsin” en de gemonteerde beelden – van onder andere een geëmotioneerde, boerende en giechelende McCarthy – gaven een weinig flatterend beeld van de politicus. Volgens
sommige auteurs maakte Murrow gebruik van dezelfde technieken als de man die hij
probeerde aan te vallen. Tegelijkertijd is er consensus over het feit dat er veel moed voor
nodig was om McCarthy op deze wijze, via een medium dat controversiële onderwerpen
schuwde, tegen het licht te houden. Murrow zelf was zich ook zeer bewust van het risico
dat hij en zijn team namen.48
Het ging Murrow en Friendly, zo verklaarden ze later, om het aanpakken van onrecht;
in dit geval de aantasting van burgerrechten. Daarbij vormde televisie volgens hen een
“entirely new weapon in journalism”.49 En ze waren in een positie waarin ze dat wapen
geheel naar eigen inzicht konden inzetten. Murrow had virtuele autonomie bij CBS. Hij
en Friendly hoefden geen toestemming te vragen voor de onderwerpen die ze uitkozen en
niemand binnen het netwerk probeerde ze ooit te censureren. Ook de sponsor heeft nooit
ingegrepen. Bij de top van CBS was men op de hoogte dat er een uitzending over
McCarthy zou komen, maar Paley verzekerde Murrow dat hij het programma niet van
tevoren hoefde te zien. Wel stelde hij de voorwaarde dat McCarthy de kans zou krijgen
zich te verdedigen in een volgende uitzending. Murrow stemde hiermee in, niet omdat het
eerlijk was, maar omdat het journalistiek gezien een slimme zet zou zijn. Op de dag van de
uitzending belde Paley met Murrow en zei hem, in een veel geciteerde quote: “I’ll be with
50
you tonight, Ed. And I’ll be with you tomorrow as well.”
Historische woorden, die uiteindelijk niet houdbaar bleken. Want met zijn opiniërende aanpak van controversiële onderwerpen werd Murrow steeds meer een bron van zorg
voor CBS. En geleidelijk aan werd de ruimte die See It Now zich had toegeëigend ingeperkt. De paradox is dat Murrow, mede door zijn prestige, hielp om CBS groot te maken.
Tegelijkertijd werd hij als gevolg daarvan langzaam op een zijspoor gezet. In 1955 werd
CBS het grootste netwerk in de Verenigde Staten, om dat ruim twintig jaar te blijven. De
prioriteit lag vanaf dat moment niet langer bij mogelijk omstreden nieuwsprogramma’s,
maar bij amusement en de razend populaire quizshows.
Murrow en Friendly gingen, geïnspireerd door het succes van hun uitzendingen over
het McCarthyism, door met het belichten van gevoelige onderwerpen zoals segregatie op
scholen in het zuiden van de Verenigde Staten en de relatie tussen roken en longkanker.
En Murrow interviewde omstreden beroemdheden: de van communistische sympathieën
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verdachte kernfysicus Robert Oppenheimer, de premier van de Chinese Volksrepubliek
Tsjoe En Lai, de Joegoslavische president Tito. Vanwege de vaak controversiële inhoud
voelden veel bestuurders bij CBS zich ongemakkelijk over See It Now. Met hun focus op
kijkcijfers en commerciële winst, waren zij er vooral op uit om iedereen tevreden te houden. “Why does Murrow have to save the world every week?” – dat was volgens Friendly
de stemming die heerste bij CBS. En ondanks de lof en prijzen waarmee See It Now werd
overladen, zond slechts tweederde van de bij CBS aangesloten televisiestations het programma uit: het was te controversieel en genereerde te weinig inkomsten. De sponsor,
Alcoa, trok zich aan het eind van het seizoen 1954-1955 terug.51
Paley besloot dat het tijd was voor verandering: See It Now zou niet langer wekelijks
worden geprogrammeerd, maar een uur lang worden en acht tot tien keer per seizoen
worden uitgezonden. Dat gaf Murrow en Friendly de mogelijkheid dieper op hun onderwerpen in te gaan, maar ondermijnde de invloed die het programma door zijn wekelijkse
frequentie had. In 1957 werd het programma weer teruggeplaatst op de zondagmiddag,
“het intellectuele getto”, in de woorden van Murrow.52
See It Now werd zodoende niet gecensureerd maar gemarginaliseerd. En terwijl Paley
Murrow naar buiten toe bleef verdedigen, wekte zijn sterverslaggever met zijn onafhankelijke gedrag steeds meer irritatie bij hem op. Paley, de man die had verkondigd dat CBS
“volledig onpartijdig” bij alle controversiële kwesties was, benadrukte telkens weer de
noodzaak van objectiviteit.53 Maar Murrow was ervan overtuigd dat het de taak van de
televisiejournalistiek was om evidente misstanden te signaleren. Dat het uiteindelijk tot
een conflict tussen de twee zou komen, was onvermijdelijk; “as inevitable as a major
earthquake on an unstable fault line”, stelt Sig Mickelson, destijds hoofd van CBS News.54
In het voorjaar van 1958 kwam de uitbarsting. De aanleiding was klein – Paley eiste
dat een beledigde, maar verder onbetekenende politicus recht kreeg op een weerwoord,
wat Murrow onzinnig vond. De gevolgen waren groot. Murrow dreigde op te stappen,
maar ontdekte tot zijn schrik dat de baas van CBS niet langer met het programma door
wilde gaan. “I don’t want this constant stomach ache every time you do a controversial
subject”, zou Paley gezegd hebben. En daarmee kwam na zeven jaar een einde aan See It
Now.55
Prototype
De erfenis van See It Now en zijn makers is groot. In de hal van het hoofdgebouw van
CBS in New York hangt een portret van Murrow met de inscriptie: “He set standards of
excellence that remain unsurpassed.” Meer dan wie dan ook, was Murrow de grondlegger
van de televisiejournalistiek, stelt mediahistoricus Gary Edgerton in zijn studie over de
geschiedenis van de Amerikaanse televisie. Hij geldt als de patroonheilige van radio- en
televisiejournalisten wereldwijd. “Murrow established the norms by which we in the profession [...] live today”, aldus de Amerikaanse televisiejournalist Walter Cronkite. En hij
gaf het nieuwe medium, volgens televisiecriticus Gould, “its voice of conscience, purpose
56
and integrity”.
Daarnaast was de kracht van See It Now dat het de belofte waarmaakte die sinds de
komst van televisie in het medium besloten lag: het bracht belangrijke kwesties op indringende wijze in de huiskamer en verschafte kijkers nieuwe inzichten. Murrow en Friendly
ontwikkelden, samen met de redactie van See It Now, het prototype van zowel de actualiteitenrubriek als de televisiedocumentaire. Ze creëerden een nieuw genre, stelt Mickelson.
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Deze mening wordt door vele auteurs gedeeld. Thomas Rosteck, die onderzoek heeft
gedaan naar de uitzendingen over het McCarthyisme, noemt See It Now zelfs de “oertekst”
van het genre. En actualiteiten- en documentaire programma’s zouden daar in de toekomst steeds mee vergeleken worden.57
De vraag is wat de contouren van dit nieuwe genre waren. Hoe zag het er qua vorm
uit, wat waren de journalistieke en inhoudelijke uitgangspunten? Om te beginnen met het
eerste: het format van het programma ontwikkelde zich van een nieuwsmagazine58 met
gevarieerde inhoud (wat tegenwoordig een actualiteitenrubriek zou heten) naar een serie
televisiedocumentaires. Aangezien de term ‘documentaire’ verwarring kan zaaien omdat
het tegenwoordig veelal geassocieerd wordt met een genre waarin de persoonlijke stijl van
de maker nadrukkelijk tot uiting komt, is het zinvoller om hier te spreken over de
“nieuwsdocumentaire”.59 Het is opvallend dat auteurs – zowel in het verleden als heden –
verschillende benamingen voor het format van See It Now hanteren: “television news
documentary”, “news documentary series”, “documentary journalism”, “documentary
news program”, “in-depth quality television documentary”. Als omschrijving is die van
Rosteck interessant, omdat het de nadruk legt op de vernieuwing die het programma
nastreefde: “[See It Now was] the prototype for a new type of program that explored how
techniques of television could present current affairs in an exciting way.”60
See It Now begon aanvankelijk met uitzendingen van een halfuur waarin gemiddeld
drie tot vier onderwerpen behandeld werden, met een themakeuze die in wezen niet erg
afweek van de bioscoopjournaals.61 Het aantal onderwerpen werd gaandeweg minder. De
uitzendingen over het McCarthyism werden gebracht als ‘specials’, waarna See It Now
steeds vaker in het teken stond van één thema. Uiteindelijk, toen het programma in het
najaar van 1955 in lengte verdubbelde, werd het gehele uur standaard besteed aan één
actueel onderwerp. Zo bereikte men meer diepgang, maar de actualiteitswaarde werd
minder, aangezien onderwerpen lang van tevoren werden vastgesteld.
Het vernieuwende aan de vorm van See It Now was de sterke nadruk die gelegd werd
op het maken van realistische, authentieke reportages. Verslaggevers kregen de opdracht
zonder script te werken, interviews niet voor te bereiden en te gaan waar het verhaal hen
heen leidde. Men maakte gebruik van 35mm filmcamera’s met een flexibiliteit die nieuw
was voor televisie. Dat kon omdat kosten noch moeite gespaard werden. Zo werd de
special over kerst in Korea gemaakt met behulp van een team van vijftien cameramensen
en zes verslaggevers. Voor de uitzending over Radulovich werd tien keer zoveel materiaal
geschoten dan in de uitzending werd gebruikt, bij de uitzending over McCarthy was dat
62
vijftien keer zoveel.
Het realistische gehalte van de uitzendingen werd in belangrijke mate versterkt door
het geluid. Murrow en Friendly kozen er bewust voor geen achtergrondmuziek te gebruiken, noch om geluidseffecten toe te voegen. Alle geluiden die in de reportages te horen
waren, waren echt, niet naderhand uit een geluidsarchief geplukt, zoals tot dusver gebruikelijk was. De kijkers zagen niet alleen de GI’s over doorweekte paden in Korea strompelen, ze hoorden ook het zuigende geluid van hun laarzen in de modder. Als een verpleegster een net verwijderde kogel in een ijzeren bakje liet vallen, resoneerde de klank van
metaal op metaal door de huiskamer. Het gaf het publiek het gevoel dat het bij de actie
aanwezig was, net zoals destijds bij Murrows radioverslagen tijdens de Tweede Wereldoor63
log.
Datzelfde effect werd bereikt door de montage van het beeldmateriaal, waar effectief
gebruik werd gemaakt van close-ups. Gestreefd werd naar het uitbuiten van de dynamiek
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van een onderwerp, onder andere door het tegenover elkaar plaatsen van meningen in het
zogenaamde “cross-cut interview”. De makers, noteerde een collega-regisseur, “stumbled
across the technique of counterpointing extracts from the contrasting statements of several
people with different views, thereby achieving the essence of genuine controversy without
the time-consuming formality of a conventional debate”.64 Dit was vooral de verdienste
van Friendly, die met wellust experimenteerde met de mogelijkheden van het medium.
Elke reportage had een narratieve opbouw, met een duidelijke plotline. Bovendien was
men niet bang om aanspraak te maken op de emoties, zoals bleek uit de special over Korea. De kijker raakte nauw betrokken bij het dagelijkse leven van de soldaten in de frontlinie, om vervolgens ter afsluiting van Murrow te horen dat de helft van de getoonde jonge
mannen inmiddels gewond was of gedood.65
De rol van Murrow was cruciaal in elke uitzending. Niet alleen figureerde hij als verslaggever in sommige reportages en nam hij alle belangwekkende interviews af, hij was
vooral ook als presentator het boegbeeld van See It Now. En zijn commentaar – ter inleiding van elke uitzending, als voice-over bij de reportages en ter afsluiting (de zogenaamde
tail piece) – vormde de rode draad van elke aflevering van See It Now. Vormtechnisch was
dit de essentie van het format: uitzendingen en reportages die betekenis kregen door het
commentaar van de journalist die het publiek bij het onderwerp betrok en zich als autori66
teit opstelde, zonder uit de hoogte te doen.
Murrow had een natuurlijke gezaghebbende uitstraling. Zijn aanwezigheid werd duidelijk gevoeld, op het scherm én op de redactie. “When he came in, it was like the Red
Sea parting”, aldus een oud-redacteur.67 Die autoriteit straalde hij ook uit op televisie. Zijn
karakteristieke pose: een onvermijdelijke sigaret in de hand, de blik gefronst, met diepliggende ogen die serieus en vaak somber in de camera staarden. Zijn commentaren sprak hij
op een rustige, wat gedragen toon; “a delivery which is almost Churchillian in its portentiousness, and highly persuasive”, memoreert een handboek voor omroepjournalistiek.68
De aantrekkingskracht van de aanpak van Murrow was de wijze waarop hij zich aan
de kant van het publiek leek te plaatsen. Zijn houding was die van de onderzoekende
verslaggever die ten behoeve van het publiek de feiten wilde achterhalen en zich door niets
of niemand liet weerhouden. En Murrow behandelde de kijker als een volwassene, die niet
bang was om de waarheid te horen. Al was hij was ook zwaar op de hand; sommige critici
kregen gaandeweg moeite met zijn “gloom-and-doom” aanpak.69
Qua inhoudelijke keuzes maakte het team van See It Now een duidelijke ontwikkeling
door. De eerste twee jaar presenteerden Murrow en Friendly onderwerpen die weliswaar
actueel waren, maar ook een zekere vrijblijvendheid kenden. Na de uitzendingen waarin
het McCarthyism aan de kaak werd gesteld, koos men steeds vaker voor het belichten van
controversiële onderwerpen en sociale conflicten. Friendly was daarbij altijd gespitst op,
wat hij noemde, “the little picture”: een gebeurtenis die een paar mensen aanging, maar
tegelijkertijd symbool stond voor een groter verhaal van nationaal belang. Deze invalshoek
bleek op televisie effectiever te werken dan de oude didactische aanpak van de documen70
taire waarbij een thema breed werd neergezet.
Vanaf oktober 1953 werd de aanpak van onderwerpen kritischer. De Amerikaanse
media-onderzoeker Edwin Bayley concludeert in zijn studie naar McCarthy en de media
dat de behandeling van de omstreden senator geleid heeft tot een fundamentele verandering in de Amerikaanse journalistiek. Omdat McCarthy voordeel had bij ‘objectieve’,
feitelijke verslaggeving, ontstond er onder journalisten discussie over het wezen van objectiviteit en werd het begrip geleidelijk geherdefiniëerd en verbreed. Dit opende de weg naar
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een meer interpreterende wijze van verslaggeving en de opkomst van onderzoeksjournalistiek.71 Wat betreft See It Now is dit effect duidelijk merkbaar. Murrow opende de uitzending over Radulovich met de woorden: “We propose to examine […
] the case of lieutenant
Radulovich”. En de befaamde uitzending over McCarthy werd gepresenteerd als “A Report on Senator McCarthy”.72 Murrow en Friendly introduceerden daarmee een kritische
onderzoekende vorm van verslaggeving op televisie.
Een ander nieuw element dat ze toevoegden aan de televisiejournalistiek was dat ze
niet alleen verslag deden van wat er gebeurde, maar vooral ook van wat daar mis mee was.
Al verklaarden Murrow en Friendly publiekelijk dat zij televisie niet wilden gebruiken “as
a privileged platform from which to advocate action”, de werkelijkheid was dat ze niet
altijd geïnteresseerd waren in een evenwichtige, objectieve analyse van een onderwerp.
Murrow geloofde niet in objectiviteit omwille van de objectiviteit. Sommige onderwerpen
waren niet evenwichtig te behandelen. Je kon volgens hem niet steeds doen alsof er tegenover elk argument van de ene partij een even waardevol argument van de andere partij te
73
plaatsen was, “alsof je Jezus aan Judas gelijkstelt”. Murrow vond zelfs dat het de plicht
van omroeporganisaties was om een mening te geven – “to editorialize” – bij onderwerpen
die de samenleving aangingen of controversieel waren. Het irriteerde hem dat niet meer
programmamakers dat deden. “They have no guts”, verklaarde hij in 1957.74
Het was vooral deze instelling die See It Now zo vernieuwend maakte. De makers
schroomden niet om een standpunt in te nemen en hun uitzendingen daarmee een gevoel
van urgentie mee te geven. Het ging daarbij niet om politieke standpunten, maar om
oordelen over – in hun ogen – onrechtvaardige zaken. Oordelen die in de tail piece nog
eens nadrukkelijk werden uitgesproken. Murrow was niet zozeer een journalist, meent zijn
biograaf, als wel een moralist. Zijn kracht lag juist in zijn subjectiviteit en in de gepassioneerde morele opvattingen die zijn werk kenmerkten. Ook andere auteurs concluderen
dat Murrow in dat opzicht niet echt een journalist was: hij was vooral onderwijzer. En
75
soms, zo erkende hij zelf, een predikant.
De makers van See It Now wilden iets teweeg brengen met hun uitzendingen. Ze wilden niet het nieuws volgen, maar zelf nieuws genereren en kwesties onder de aandacht van
het grote publiek brengen. Dat vormde de crux van de door hun ontwikkelde nieuwe
journalistieke vorm, die een collega-programmamaker omschreef als “that particular combination of original film documents and original writing, edited with a sharp and critical
point-of-view which attempts to discover the truth of a situation.”76
Deze aanpak was mogelijk omdat Murrow en Friendly lang een onafhankelijkheid
kenden die vergelijkbaar was met die van gerenommeerde columnisten zoals Walter
Lippman. Ze hadden dit te danken aan Murrows unieke positie binnen CBS, zijn persoonlijke band met Paley en zijn sterrenstatus. Maar zo uniek als Murrows positie was, zo
eenmalig was de ruimte die hem gegeven werd. Toen ter gelegenheid van Murrow’s dood
– hij overleed in 1965 aan de gevolgen van longkanker – de McCarthy-uitzending op
televisie werd herhaald, zei een vriend tegen Friendly: “I’d forgotten how much you fel77
lows got away with in those days” In zijn studie naar de geschiedenis van de Amerikaanse
media concludeert David Halberstam, naar aanleiding van de uitzending over McCarthy:
“In exercising his freedom, Murrow guaranteed that neither he nor anyone else would
ever again have that much freedom or autonomy.”78 De top van de netwerken zorgden er
sindsdien voor dat de zeggenschap over de inhoud van de uitzendingen veel meer bij hen
kwam te liggen en niet langer bij de journalisten alleen.
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Vast wasteland
1958 betekende het einde van See It Now, maar niet het einde van Murrow als moralist.
In oktober 1958, drie maanden na de laatste uitzending van See It Now, hield Murrow
een verbitterde toespraak voor een gezelschap van omroepjournalisten in Chicago. Hierin
bekritiseerde hij het “decadente en escapistische” aanbod aan televisieprogramma’s, dat
bedoeld leek te zijn het publiek te isoleren van de werkelijkheid. En hij hekelde het management van de grote netwerken (inclusief CBS), dat uitsluitend gericht leek te zijn op
hoge kijkcijfers en het maken van winst. Voor Murrow had televisie een hoger doel:
“I would like television to produce some itching pills rather than this endless outpouring of tranquilizers. [… ] I would just like to see it reflect occasionally the
hard, unyielding realities of the world in which we live. […] This instrument can
teach, it can illuminate; yes it can even inspire. But it can do so only to the extent
that humans are determined to use it to those ends. Otherwise, it is merely wires
79
and lights in a box.”
Murrow stond niet alleen in zijn kritiek. Veel televisiecritici waren tegen het eind van de
jaren vijftig ernstig gedesillusioneerd over het televisieaanbod, dat gedomineerd werd door
quizshows, sitcoms, westerns, detectives en cartoons. Een criticus memoreerde dat sinds
de Tweede Wereldoorlog er een duidelijke en “desastreuze” omwenteling had plaatsgevonden bij de netwerken wat betreft hun publieke verantwoordelijkheid. “Service has been
progressively subordinated to profitmaking and the satisfaction of advertisers. There has
been [a] narrowing, to a near vanishing point, of areas of controversy, and the spawning of
80
stereotyped programs.”
De ruimte voor vernieuwing ontbrak, maar twee schokgolven leken de televisiewereld
wakker te schudden. De eerste ontstond in het voorjaar van 1959, toen het quizshowschandaal losbarstte. Er circuleerden al langer geruchten dat kandidaten in de immens
populaire quizshows zoals Twenty-One (NBC) en The $64,000 Question (CBS) van tevoren de antwoorden op de vragen doorgespeeld kregen. Een onderzoek ingesteld door het
Amerikaanse Congres onthulde dat de shows inderdaad grotendeels doorgestoken kaart
waren. Sponsors bleken grote invloed te hebben op de keuze welke kandidaten door
mochten gaan, van een eerlijke strijd was geen sprake. De publieke en politieke veront81
waardiging was groot: aan de moraliteit van de netwerken werd openlijk getwijfeld.
De tweede schokgolf werd in mei 1961 veroorzaakt door de nieuwe, door president
John F. Kennedy benoemde voorzitter van de FCC, Newton Minow. Op de jaarvergadering van de National Association of Broadcasters waarschuwde Minow dat het televisieaanbod leek op een “vast wasteland”. Daarmee verwoordde hij het gevoel van onbehagen
en teleurstelling dat breed leefde onder critici en een deel van het publiek. In tegenstelling
tot de klagende critici bezat Minow als voorzitter van de FCC echte macht, aangezien zijn
organisatie de uitzendlicenties verschafte. De netwerken voelden daardoor de noodzaak
om hun programmering aan te passen. Of althans, om de indruk te wekken dat ze bereid
82
waren hun verantwoordelijkheid te nemen.
Door deze omstandigheden werd het klimaat voor serieuze televisiejournalistiek gunstiger. Al tijdens de eerste schokgolf in het voorjaar van 1959 – de “spring of shame” –
beloofde CBS-president Frank Stanton, in het kader van het herstel van de reputatie van
CBS, dat het netwerk in het nieuwe seizoen weer “diepgravend” aandacht zou besteden
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aan belangwekkende nieuwsonderwerpen en garandeerde hij de terugkomst van documentaires op prime time. Het leidde tot de start van het maandelijkse (later wekelijkse)
documentaireprogramma CBS Reports, dat door Friendly geproduceerd zou gaan worden.83 Het televisieseizoen 1960-61 zag aansluitend een grote toename van documentaires,
mede gestimuleerd door de onderlinge concurrentie tussen de netwerken. Naast CBS
Reports kwam NBC met NBC White Paper, een serie specials, en ABC met de Close-Up
series. Het hoogtepunt kwam in het televisieseizoen 1961-62, na de tweede schokgolf
veroorzaakt door de toespraak van Minow, toen de drie netwerken gezamenlijk 254 uur
aan documentaires uitzonden.84
Het leek op een opleving van de door Murrow zo bepleitte noodzaak om televisie ook
de “hard, unyielding realities” in de wereld te laten zien. Zelf kreeg hij daar de kans nog
toe bij CBS Reports. Weliswaar had de top bij CBS er angstvallig op toegezien dat dit
nieuwe programma geen Murrow-Friendly productie zou worden, maar Murrow leverde
wel incidenteel een bijdrage. De belangrijkste was de documentaire Harvest of Shame, over
het treurige lot van de seizoenarbeiders in de Verenigde Staten.85
De documentaire, uitgezonden op prime time op 25 november 1960, was een aanklacht in de gedaante van een visueel gedicht, met rauwe, confronterende beelden, omlijst
door scherpe interviews met alle betrokkenen – landarbeiders, ploegbazen, boeren, politici. Het liet de mensonterende omstandigheden zien waarin de werkers en hun families
leefden en toonde Murrow in hemdsmouwen, staand tussen de seizoenarbeiders op een
omgeploegde akker, die op verontwaardigde toon de woorden van een boer citeerde: “We
used to own our slaves, now we just rent them.” Via de montage werd de goede verzorging van vee in hun veewagens afgezet tegen het lot van seizoenarbeiders die in overvolle
vrachtwagens werden vervoerd. Het slot van de documentaire was vintage Murrow:
“Only an enlightened, aroused and perhaps angered public opinion can do anything about the migrants. The people you have seen […] do not have the strength
86
to influence legislation. Maybe we do.”
Maar de oproep had weinig effect. Misschien omdat de getoonde werkelijkheid te schrijnend was voor een publiek dat gewend was aan licht verteerbare kost op prime time.
Misschien ook omdat de aanpak van Murrow zijn doel voorbij schoot.
“Harvest of Shame was editorial documentary in its frankest manner”, aldus William
Bluem in zijn studie naar de Amerikaanse televisiedocumentaire.87 Het programma leverde
lof en prijzen op, maar ook felle kritiek. De documentaire zou een “overstatement” zijn,
een eenzijdig beeld schetsen en feiten uit hun verband rukken. In reactie op de ophef zou
CBS Reports in het vervolg voorzichtiger worden, met meer nadruk op het presenteren van
de verschillende standpunten rond een kwestie, zonder uitgesproken conclusies te trekken.
Men ging controversiële onderwerpen op een niet-controversiële manier brengen, stelde
Friendly in een terugblik. Het kwam de kracht van de uitzendingen volgens hem niet
altijd ten goede. “Our techniques improved through the years, but in balancing arguments
rather than objectively weighing them, we were sacrificing one ingredient of good journal88
ism.”
Afsluitend kan vastgesteld worden dat de ‘topical’ nieuwsdocumentaire die tijdens de
zogenaamde Golden Age van Amerikaanse televisie ontstond, in die tijd beschouwd werd
als het meest invloedrijke en belangrijke televisiejournalistieke format. Het werd dat vooral
door toedoen van Murrow en Friendly, die niet schroomden om een duidelijk standpunt
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in te nemen of deze als vertrekpunt voor hun onderzoeken te gebruiken.
Omdat de nieuwsdocumentaire gerelateerd is aan het nieuwsverslag, is hij verbonden
aan noties van objectiviteit en onpartijdigheid. Conceptueel kan de nieuwsdocumentaire
zich bewegen tussen twee uitersten: het feitelijk verslaan van een gebeurtenis of het bepleiten van een standpunt. Bij de See It Now-uitzendingen over het McCarthyisme, zo concludeert media-onderzoeker Thomas Rosteck, maakten Murrow en Friendly weliswaar
gebruik van de conventies van de objectieve reportage en het objectieve nieuwsverslag,
maar brachten ze vooral een gericht betoog en een publieke aanklacht op het scherm.89
Met Harvest of Shame had Murrow, door te kiezen voor een onmiskenbare en ondubbelzinnige aanklacht, de conventies van de objectieve reportage grotendeels losgelaten.
Daarmee raakte hij aan de grenzen – volgens sommige critici overschreed hij die zelfs –
van het genre van de nieuwsdocumentaire. Het maakte één ding duidelijk: na een decennium waarin er relatieve vrijheid was om te experimenteren, stonden aan het eind van de
Golden Age van de Amerikaanse televisie de grenzen van de nieuwsdocumentaire vast.90
De Britse televisie

In de zomer van 1951 volgde regisseur Willy van Hemert samen met programmamaker
Ben Steggerda namens de Vara drie weken lang een cursus televisiemaken bij de BBC in
Londen. Na afloop werden ze, zo schreef Van Hemert in zijn memoires, “verondersteld in
staat te zijn de paar duizend Nederlandse kijkers tweemaal per week te confronteren met
de drie functies van het massamedium als vermeld in de grondwet van de BBC: information, education en entertainment.”91 Het woord “grondwet” geeft het al aan: de BBC bepaalde de norm.
Zeker bij de Vara, waar men zich al vanaf begin jaren dertig in Groot-Brittannie geörienteerd had op de mogelijkheden van dit nieuwe medium. Toen de discussie over haar
invoering in Nederland een hoogtepunt bereikte, trok in het voorjaar van 1950 een delegatie van het Vara-hoofdbestuur naar de BBC “ter bestudering van de televisie”. En programmamakers werden vanaf 1951 regelmatig voor een cursus televisiemaken naar de
andere zijde van het kanaal gestuurd. “Er werd goed gekeken naar de BBC”, stelde het
92
toenmalige hoofd van de Vara-televisiesectie Piet te Nuyl in een terugblik.
De BBC was aantrekkelijk voor de Vara om drie redenen: ten eerste vanwege het “public service”-omroepmodel, in de tweede plaats vanwege de voorsprong die de BBCtelevisie had qua organisatie, faciliteiten en opleidingsmogelijkheden, en ten derde natuurlijk vanwege de vele ‘professioneel’ gemaakte programma’s die als inspiratie konden dienen.
Het public service-model was ontstaan in de jaren twintig toen de BBC, onder leiding
van haar eerste directeur-generaal John Reith, zich nadrukkelijk presenteerde als behartiger
van het nationaal belang. Deels was dit een strategische zet, bedoeld om de overheid gerust
te stellen en daarmee de monopolistische positie van de BBC te beschermen. Maar deels
was dit ook ingegeven door de religieus geïnspireerde zendingsdrang van Reith, die het als
taak van de BBC zag om de Britse natie te ‘verheffen’. Radio (en later televisie) moest niet
alleen amusement bieden, maar vooral ook het publiek informeren en onderwijzen, met
een nadruk op ‘hoge’ cultuur en morele waarden. Daarbij vormden elitaire en paternalistische opvattingen over wat ‘goed’ was voor het publiek de richtlijn voor alle programmagenres. Zo constateerde een memorandum uit 1926 dat (radio)nieuws datgene was “wat
93
zij die aan de macht zijn bij de BBC denken dat luisteraars moeten horen”.
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De hoge morele standaard die de BBC zich oplegde en haar verheffingsdrang appelleerden aan de Vara-bestuurders. Maar ook haar onafhankelijkheid wekte bewondering.
De BBC was een onafhankelijk publiek lichaam. Gefinancierd door kijk- en luistergelden,
was het onafhankelijk van commerciële belangen en – formeel – onafhankelijk van de
overheid. Het parlement verleende wel een charter aan de BBC, een contract dat steeds
vernieuwd kon worden, en verbond daar rechten en plichten aan. Zo was in het charter
vastgelegd dat de BBC zich moest onthouden van eigen standpunten inzake controversiële
onderwerpen, evenwicht moest bewaren bij het uitzenden van tegengestelde opvattingen
bij controversiële kwesties en in politieke discussies strikte onpartijdigheid in acht diende
te nemen. Daarnaast gold de zogenaamde Fourteen Day Rule, die de BBC verbood om
onderwerpen aan te snijden als zij binnen twee weken onderwerp van discussie zouden
zijn in het Lagerhuis. Controverse werd in het algemeen geschuwd. Lang werden discussies waarvan de inhoud kwetsend zou kunnen zijn voor de algemeen aanvaarde religieuze
en morele normen ontoelaatbaar geacht. Vanaf 1947 werden de richtlijnen wat soepeler,
al bleef men er bij de BBC alert op dat bij controverses de grenzen van hoffelijkheid en
94
goede smaak niet werden overschreden.
De BBC was dus wel onafhankelijk, maar het was een begrensde onafhankelijkheid die
uitging van een grote mate van zelfdiscipline van haar medewerkers. Elke tien jaar moest
haar charter vernieuwd worden, waardoor de BBC steeds afhankelijk was van politieke
goedkeuring. Als omroep waakte zij ervoor iets te doen waardoor zij – vooral politiek
gezien – omstreden zou kunnen worden. “Impartiality is the linchpin of the BBC’s ideology”, stelt Philip Schlesinger in zijn studie naar BBC News.95
Dankzij de vroege start van televisie in Groot-Brittannië in 1936 had men bij de BBC
een voorsprong wat betreft ervaring, organisatie en faciliteiten. Weliswaar waren bij het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 1 september 1939 de televisie-uitzendingen
abrupt gestopt, vanaf juni 1946 ging men letterlijk door waar men gebleven was: het
uitzenden van de destijds onderbroken Mickey Mouse-cartoon, gevolgd door een liveuitzending van het op 1 september 1939 geprogrammeerde, maar niet uitgezonden klassieke concert. 96
De eerste naoorlogse programma’s op BBC-televisie waren gevarieerder dan die van de
Amerikaanse televisie, met een sterke nadruk op informatieve en educatieve uitzendingen.
Maar de groei van het medium werd gehinderd doordat de top van de BBC meer geïnteresseerd was in het uitbuiten van het potentieel van radio dan het stimuleren van televisie.
De televisiestaf kreeg maar mondjesmaat geld en had aanvankelijk geen zelfstandige status
binnen de BBC. De toenmalige directeur-generaal wantrouwde het nieuwe medium: hij
zag het als een bedreiging van de radio en vreesde dat de programma’s inhoudelijk te
oppervlakkig zouden zijn. Pas met de komst van een nieuwe directeur-generaal eind 1952
veranderde de BBC van een omroep die zich primair met radio bezighield in een instituut
97
dat zich ook nadrukkelijk op televisie richtte.
De doorbraak van televisie kwam voor veel Britten met de kroning van koningin Elisabeth in juni 1953. Het publiek kon live volgen hoe de historische gebeurtenis zich voltrok en 56 procent van de Britse bevolking bekeek de ceremonie op televisie: zo’n twintig
miljoen kijkers, terwijl er maar twee miljoen televisietoestellen verkocht waren. Het maakte een nationale beroemdheid van de commentator, Richard Dimbleby, tot dat moment
vooral bekend als radioverslaggever.98 En de waarderingscijfers waren extreem hoog. “It
was a triumph extraordinary, making a new departure in the revolution of communications”, jubelde een krant. Dit succes én de toenemende welvaart leiden tot een explosieve
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groei van het televisiebezit: in 1955 waren er al vijf miljoen toestellen verkocht.99
De televisie-afdeling van de BBC breidde zich snel uit: van 536 man in 1946 naar
1700 in 1954.100 Om hen op te leiden, startte de omroep vanaf 1951 met televisiecursussen. En nieuwe medewerkers van de BBC werden doordrongen van de waarde van “the
Reithian system of control, consensus and ethos”, zoals socioloog Tom Burns het in zijn
studie naar de cultuur bij de BBC noemt.101 Deze ideologie was voelbaar in de conventies
van wat onder ‘professioneel’ handelen werd verstaan.
Uitgangspunt vormde een systeem van gedelegeerde verantwoordelijkheid. Programmamakers hadden de vrijheid, mits ze zich hielden aan het gebruik van “upwards reference”: in geval van twijfel, bij potentieel politiek gevoelige of anderszins controversiële onderwerpen, diende met een hoger geplaatste overlegd te worden. Het aannamebeleid,
gericht op het rekruteren van afgestudeerden van Oxford en Cambridge, garandeerde de
relatieve veiligheid van dit systeem. “With that freedom went great trust”, aldus een oudmedewerker, zelf afkomstig van Oxford. “And that trust was rarely unaccompanied with a
102
sense of responsibility to the wellbeing of the corporation.”
Wat de programma’s betrof, blonk de BBC-televisie in de eerste naoorlogse jaren
vooral uit in live uitzendingen van belangwekkende gebeurtenissen en klassiek en populair
drama. Beide programmatypes boden de mogelijkheid de potentie van het nieuwe medium te etaleren.103 Maar op het gebied van het nieuws werkte het ‘Reithiaanse ethos’ als een
rem.
Voor de oorlog, van 1936 tot 1939, vertoonde de BBC twee nieuwsjournaals (“newsreels”) per week op televisie in samenwerking met de bioscoopjournaals. Na de oorlog
maakte de filmindustrie uit angst voor concurrentie een einde aan deze samenwerking.
Daarom begon BBC-televisie haar eigen newsreel te produceren, duidelijk gemodelleerd
naar het bioscoopjournaal. Daarnaast zond de aparte, door de radiomensen gecontroleerde
nieuwsafdeling van de BBC een dagelijks, tien minuten durend televisienieuwsbulletin uit.
Die bestond tot 1954 alleen maar uit het geluid van een nieuwslezer met in beeld het logo
van de BBC.
Het hoofd van de nieuwsafdeling, Tahu Hole, had strenge opvattingen over het
nieuws. Hij zag zichzelf als beschermer van BBC’s reputatie voor nauwgezetheid en onpartijdigheid en was extreem voorzichtig. Exclusief nieuws werd niet op prijs gesteld, visuele
elementen werden – op wat foto’s na – geschuwd. Het nieuws werd gebracht als een
kleurloos communiqué, feiten waren heilig. En nieuwslezers, die vanaf 1955 in beeld
kwamen, mochten absoluut geen persoonlijkheden zijn. “News”, aldus BBC Newsonderzoeker Schlesinger, “was seen in a rather Reithian way as an important means of
104
instruction in a democracy. It was to make no populist compromises.”
De samenvoeging van de twee nieuwsprogramma’s in één rubriek, News and Newsreel,
in het midden van de jaren vijftig maakte het nieuws niet veel telegenieker. Het programma bestond uit een samenvatting van het nieuws, gevolgd door actuele beelden van
binnen- en buitenlandse nieuwsonderwerpen. In feite was het niet meer dan een curieuze
bundeling van radio- en bioscoopjournaalconventies over hoe nieuws gebracht moest
worden. Programmamakers binnen de BBC verzuchtten dat de nieuwsrubriek pretentieus,
onaantrekkelijk en amateuristisch was. Pas toen Hole in 1958 werd vervangen kwam er
verandering in deze situatie en zou de nieuwsafdeling niet langer bekendstaan als “het
105
Kremlin van de BBC”.
Voor Independent Television (ITV), de Britse commerciële televisie die in september
1955 van start ging, was het in deze omstandigheden betrekkelijk makkelijk om de con32
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currentie aan te gaan met BBC News. Het televisiejournaal van ITV, Independent Television News (ITN), wilde zich vanaf de start duidelijk onderscheiden van de BBC. Heel bewust introduceerde men – geïnspireerd door Amerikaanse voorbeelden als Edward Murrow – het concept van ‘televisiepersoonlijkheden’ die het nieuws niet alleen lazen maar
ook versloegen. Deze journalisten moesten met hun kennis en hun persoonlijke stijl het
nieuws autoriteit geven en het tegelijkertijd onderhoudend maken. “The trick was to
avoid the sensationalist, entertainment-based approach of the newsreels and to combine
authenticity with a proper sense of journalistic perspective”, signaleert de Britse mediawetenschapper Steven Barnett in zijn onderzoek naar deze nieuwe vorm van televisiejourna106
listiek.
Reportages, gefilmd met 16mm camera’s, oogden dynamisch en hadden ‘echt’ geluid.
Ook werden human interest-onderwerpen niet geschuwd, net zo min als humor. Tegelijkertijd ontwikkelden de journalisten een scherpe interviewstijl en besteedden ze aandacht
aan actuele kwesties, niet alleen aan nieuwsfeiten. Televisiecritici waren vol lof en prezen
het realistische gehalte van ITN. In vergelijking daarmee was BBC News, aldus toenmalig
ITN-journalist Robin Day, “ludicrously ponderous and stuffy”.107
Dat was in het algemeen het probleem van de BBC: door de komst van commerciële
televisie kreeg het een oubollig imago. Het verdwijnen van het monopolie van de BBC
was grotendeels het gevolg geweest van een verschuiving in de politieke machtsverhoudingen. Dankzij het verlies van de Labourregering bij de verkiezingen van november 1951
waren de conservatieven – die welwillend stonden tegenover de campagne voor commerciële televisie – aan de macht gekomen. Deze campagne had aan kracht gewonnen door de
doorbraak van televisie begin jaren vijftig.
Daarnaast hadden antipathieën jegens de BBC duidelijk een rol gespeeld bij het toelaten van commerciële televisie. Steeds meer Britten waren “auntie Beeb” zelfgenoegzaam,
paternalistisch en behoudend gaan vinden. “It was really rather élitist and snobby”,
108
memoreerde een kijker. ITV presenteerde zich – heel slim – nadrukkelijk als “independent”, onafhankelijk van de ‘ouderwetse’ restricties die bij de BBC golden. En het beloofde de kijkers de mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen, in plaats van te moeten aanvaarden wat de BBC hen voorzette.109
Toch werden de public service-ideologie en het onpartijdigheidsbeginsel die de BBC
kenmerkte ten dele ook bij de commerciële omroep doorgevoerd. Als gevolg van het felle
debat dat oplaaide door de komst van commerciële televisie, kwamen er richtlijnen die
moesten garanderen dat ook bij ITV de ethiek van het public service-model gehonoreerd
zou worden. Tevens werden er regels opgelegd met als doel programma’s en advertenties
compleet apart te houden en zo een potentiële ‘amerikanisering’ van Britse programma’s
tegen te gaan. De Televisiewet van 1954 stelde dat de toon en stijl van ITV-programma’s
overwegend Brits moest zijn. Wat werd gecreëerd, was een compromis: een omroep met
110
een duaal systeem, “distinctly British”, aldus BBC-historicus Asa Briggs.
Commerciële televisie was niet onmiddellijk een succes, maar tegen het eind van de jaren vijftig won het overtuigend de strijd om de kijkcijfers en trok 70 procent van het
publiek. ITV kwam met nieuwe en innovatieve formats voor komedie en amusement en
importeerde succesvolle Amerikaanse televisieseries, plus populistische Amerikaanse presentatietechnieken. De sterk afnemende kijkcijfers bij de BBC als gevolg van het succes
van ITV vormde een bedreiging voor de positie en legitimatie van de publieke omroep.
De BBC moest in actie komen, wilde zij van de gevaarlijke kijkcijfersratio van 70/30 in
het voordeel van de commerciële televisie terugkomen naar een positie waarin zij tenmin33
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ste de helft van het publiek trok.111
In dat opzicht had de start van ITV ook positieve gevolgen voor de BBC: het leidde
midden jaren vijftig tot forse investeringen in de televisie-afdeling en een golf van creatieve
energie. Een televisiepresentator memoreerde in een terugblik dat ITV’s komst het beste
was wat de BBC was overkomen: “The rumour, the threat, was almost sufficient to release
forces […] that were anxious to gallop down the field of communication”.112
De BBC was echter vastbesloten om haar standaard niet te verlagen. Tussen 1955 en
1957 nam het percentage serieuze programma’s in verhouding tot de amusementsprogramma’s toe bij de publieke omroep. Het beleid van de BBC was om minstens een derde
van de zendtijd in prime time te vullen met serieuze programma’s, waaronder actualiteiten
(current affairs), die hoog op de BBC-agenda stonden.113 Als gevolg van de strijd om de
kijkcijfers tussen de BBC en ITV zou in de tweede helft van de jaren vijftig en vooral in de
jaren zestig een ‘nieuwsexplosie’ ontstaan, waarbij nieuwe formats voor actualiteitenprogramma’s werden ontwikkeld en televisiejournalistiek een prominent onderdeel van het
programma-aanbod werd.
Televisiejournalist Day concludeerde begin jaren zestig dat televisie een buitengewoon
belangrijk medium voor nieuws en opinie was geworden, mede dankzij de competitie met
ITV: “so far as news and current affairs were concerned, what happened in 1955 was that
114
a great gust of fresh air blew into British television.”
Current affairs
De start van de current affairs-programmering bij de BBC was aarzelend geweest. Lang
bestond er ook geen goede naam voor.115 Radio- en televisiejournalist Richard Dimbleby
schreef in 1950 een memo aan het hoofd van de BBC filmafdeling waarin hij enkele ideeen uitwerkte over het verslaan van, wat hij noemde, “the big and vital field of topical but
non-immediate news”. Dimbleby maakte onderscheid tussen het “immediate news” van
het televisiejournaal, het “permanent news” van de documentaire en het “current news”,
waar nog geen vorm voor bestond. Zou het niet mogelijk zijn daarvoor een programma te
ontwikkelen, “a regular, authoritative report on news of common interest in which the
viewers can be made to feel that they have gone out from their firesides to see and hear for
116
themselves”? Het zou nog vijf jaar duren voordat een dergelijk programma van de grond
kwam.
De aarzelende start had een aantal oorzaken. De belangrijkste had te maken met de
gecompliceerde wijze waarop bij BBC-televisie het verslaan van nieuws en actualiteiten
was georganiseerd. Drie afdelingen hielden zich ermee bezig: News, Talks en Documentary (dat weer viel onder de filmafdeling).117 Dankzij het ‘vacuüm’ dat de nieuwsafdeling
onder leiding van Tahu Hole creëerde, namen de andere afdelingen initiatieven om iets
aan de actualiteitenvoorziening te doen. Maar van echt beleid was nog geen sprake en
onderlinge fricties verhinderden samenwerking.118
Er waren luchtige magazineprogramma’s zoals Picture Page, dat ook al voor de oorlog
was uitgezonden, en forumprogramma’s zoals In the News en Press Conference, gebaseerd
op Amerikaanse formats.119 De eerste experimenten op het gebied van serieuze televisiejournalistiek kwamen in 1949 van de Talks-afdeling en namen de vorm aan van een “personality” programma, Foreign Correspondent. Hierin deden gerenommeerde radioverslaggevers, met behulp van kaarten en (stomme) filmfragmenten, live vanuit de studio verslag
over de nieuwswaardige buitenlandse plekken die ze bezocht hadden. Het programma
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werd beperkt door de technische mogelijkheden en was nogal didactisch van opzet. De
zwakte van deze aanpak was bovendien dat het stond of viel met de overtuigingskracht
van de deskundige persoonlijkheid.120
Special Enquiry, dat in 1952 onder auspiciën van de Documentary-afdeling van start
ging, was een poging om los te komen van deze “personality” aanpak. De deskundige
werd ingeruild voor de onderzoekende verslaggever die op pad ging en de camera gebruikte zoals een krantenjournalist zijn notitieboekje en pen. De redactie wilde het publiek
informeren over bestaande sociale problemen vanuit het perspectief van de “man-in-thestreet”, in plaats van met de hulp van een expert die alles uitlegde. Daarmee was het programma sterk geënt op het Amerikaanse See It Now; vooral de wijze waarop Murrow zich
aan de kant van het publiek leek te plaatsen vormde een inspiratiebron, aldus toenmalig
BBC-producer Norman Swallow. Andere voorbeelden waren de geëngageerde Britse
filmdocumentaires uit de jaren dertig, de BBC-radiodocumentaires over sociale kwesties
121
en het destijds populaire fotojournalistieke tijdschrift Picture Post.
Het maandelijkse televisieprogramma belichtte steeds één onderwerp en werkte met
een centrale presentator die vanuit de studio de filmreportage introduceerde en ter afsluiting met een studiogast discussieerde over de implicaties van de getoonde beelden. Wat
nieuw was aan de reportagestijl – althans voor de Britse televisie en documentaire – was
dat het een zichtbare verslaggever op locatie introduceerde. Het was wel nadrukkelijk een
neutrale verslaggever, die geen eigen mening leek te hebben over het onderhavige probleem. Een ander kenmerkend stijlelement was het veelvuldig gebruik van de “direct
address”, waarbij de mensen die in de reportage aan het woord kwamen – veelal ervaringsdeskundigen – rechtstreeks tot de camera spraken, zonder een interviewer als intermediair. Op deze manier werden conflicterende opvattingen in de montage tegenover
elkaar geplaatst. Het was aan de kijker zelf om een mening te vormen over het belichtte
122
onderwerp.
Special Inquiry concentreerde zich op sociale kwesties: slechte woonomstandigheden,
misstanden in het onderwijs, problemen in de gehandicaptenzorg, discriminatie. En ook
al mocht de redactie geen eigen standpunt ventileren, men had duidelijk wel tot doel
sociale problemen onder de aandacht van een groot publiek brengen. Dat lukte, al waren
er kijkers die meenden dat de deplorabele woonomstandigheden in de sloppenwijken van
Glasgow – het onderwerp van de allereerste aflevering van Special Inquiry – wel in scène
gezet mòesten zijn, zo schrijnend vonden ze de beelden. Televisiecritici prezen de rubriek
vanwege de volwassen aanpak en de humane, rustige toon. Gelukkig deden de programmamakers geen poging om de getoonde “sorrow and squalor” te dramatiseren, noteerde
123
een recensent.
De aandacht werd door Special Inquiry verlegd van deskundigen en autoriteiten naar
‘gewone’ mensen. “What was missing from our television documentaries before the mid
1950s was, quite simply, people”, constateerde producer Swallow in een terugblik.124 Ze
waren er wel, maar alleen als archetypes, niet als herkenbare persoonlijkheden met eigen
emoties en verlangens. Dit was grotendeels het gevolg van het gebrek aan flexibele apparatuur. De redactie van Special Inquiry probeerde dat probleem te ondervangen door te
werken met experimentele methodes. Zo zond het in november 1955 een aflevering uit
over tieners gemaakt door Denis Mitchell, die met behulp van draagbare geluidsopnameapparatuur hun overpeinzingen had vastgelegd. Het geluidspoor werd gecombineerd met
los gedraaide beelden van tieners, wat tezamen een onthullend portret van deze leeftijdsgroep opleverde. Mitchell zou later naam maken als documentairemaker waarin hij deze
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methode verder perfectioneerde.125
Special Inquiry zelf, dat in 1958 van de televisie verdween, heeft een significante invloed gehad op het discours van de Britse televisiejournalistiek, concludeert mediahistoricus John Corner in zijn onderzoek naar het programma. “It established the discursive mix
of investigative, filmed reports ‘anchored’ from a studio base and ‘accessing’ a variety of
non-offical speakers.”126 Maar de impact van het programma was betrekkelijk en duidelijk
minder groot dan bijvoorbeeld See It Now. Dat had te maken met de lage frequentie van
de uitzendingen (zes keer per jaar) en de eenzijdige, veelal niet-controversiële focus op
sociale problemen en hun betekenis voor individuen, in plaats van op hun politieke implicaties.127 Special Inquiry beïnvloedde wel, maar bepaalde niet het format dat dominant zou
worden binnen de current affairs-programmering. Die eer was voorbehouden aan een
concurrent binnen de BBC: Panorama.
Panorama was op 11 november 1953 van start gegaan als een tweewekelijks “magazine of
informed comment on the contemporary scene”. Vanuit de studio bracht het besprekingen van actuele kwesties afgewisseld door interviews, recensies, filmpjes en bespiegelingen.
Maar de eerste uitzending was een ramp: de presentator raakte hopeloos de weg kwijt
tussen alle technische overgangen. En de eerste twee jaar bleef het programma kwakkelen,
zoekend naar een vorm en een identiteit. Het spectrum van onderwerpen waar Panorama
aandacht aan besteedde was uitermate breed: van kunst, literatuur en sport tot aan consumentenkwesties en internationale actualiteiten. Een stuurloze “rag-bag”, aldus het nieuwe hoofd van de verantwoordelijke Talks-afdeling, Leonard Miall, in 1954. “Panorama is
a perfect illustration of what is wrong with television”, schreef een televisiecriticus begin
128
1955.
Er moest iets veranderen, zeker nu commerciële televisie op komst was, en in de zomer
van 1955 werd de 55-jarige Grace Wyndham Goldie, die onder Miall assistent-hoofd van
de Talks-afdeling was geworden, gevraagd of zij het over wilde nemen. Wyndham Goldie
had tot dan toe carrière gemaakt als een een dynamische en doortastende producer. Eerst
bij de Talks-afdeling bij de radio en vanaf 1948 bij de televisie, waar ze onder andere
Foreign Correspondent produceerde. In 1953 maakte ze ter inspiratie een tour langs de
Amerikaanse netwerken.
Wyndham Goldie was berucht om haar scherpe tong en haar ongeduld. Omdat ze
niet afhankelijk wilde zijn van oudere BBC-medewerkers die door een specifieke (radio)traditie beïnvloed waren, verzamelde ze een groep jonge, talentvolle mannen om zich
heen die ze vormde, koesterde en beschermde. Wyndham Goldie inspireerde haar redacteuren door ze te steunen, maar tegelijkertijd ook scherp te bekritiseren. “If you don’t
dream of television every night you’re no use to me”, vertelde ze haar protégé’s. Met haar
samenwerken was “both a nightmare and a pleasure”, verklaarde een medewerker achteraf.
Ze begreep goed hoe het bij de televisie werkte, aldus haar toenmalige assistent: “that once
129
you had the staff, the money and the studio, you could tell other people to bugger off.”
Wyndham Goldie stemde in met het verzoek Panorama betekenisvoller te maken,
mits het programma wekelijks zou worden uitgezonden, in plaats van tweewekelijks. En
mits zij de volledige zeggenschap zou krijgen over de samenstelling van de redactie. Aansluitend creëerde Wyndham Goldie een vaste staf van markante verslaggevers, trok de
ervaren en gerespecteerde Richard Dimbleby aan als presentator en zette haar eigen
protégé, de 25-jarige Michael Peacock, neer als producer en eindredacteur.130
Peacock was rechtstreeks afkomstig van de Londen School of Economics en behoorde
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tot een nieuwe generatie televisiemakers die niet eerst bij de radio of de kranten had gewerkt. Zijn inspiratiebron vormde vooral het Amerikaanse See It Now. Toen Murrow en
zijn team in 1954 in Berlijn aan het filmen waren, had Peacock daar met de Amerikaanse
journalist kennisgemaakt. De jonge Brit was erg gecharmeerd van het format waarbij
verslaggevers vanaf diverse locaties verslag deden en liet intern bij de BBC ook opnames
zien van See It Now. Het programma genoot al enige bekendheid in Groot Brittannië; de
BBC zond af en toe aangekochte afleveringen uit. Zo vertoonde men in het voorjaar
van1955 de uitzending die het See It Now-team aan de vooravond van de Britse verkiezingen had gemaakt, waarin de stemming onder de Britten levendig in beeld werd gebracht.
“This was a brilliant piece of journalism”, schreef een enthousiaste televisierecensent.
131
Waarom kon de BBC zoiets niet maken?
Het antwoord liet niet lang op zich wachten: de herlancering van Panorama vond
plaats op maandag 19 september 1955, nota bene drie dagen vóór de start van ITV. Het
presenteerde zich, via een nieuwe ondertitel, als “A Window on the World” met als doel
het nationale en internationale nieuws op serieuze wijze te belichten via interviews en
reportages. Elke aflevering duurde 45 minuten en bevatte vier tot vijf onderwerpen, gepresenteerd door Dimbleby vanuit de studio. De kracht lag in de variëteit én de actualiteit
van de onderwerpen. “Like any serious weekly, it could not afford to omit major developments at home or in international affairs”, aldus Wyndham Goldie in een terugblik. Zij
was zich er daarbij van bewust dat de toon en stijl van het programma van cruciaal belang
132
was: “The style of Panorama was to be authoritative.”
De herlancering was een succes. “If it keeps up last night’s form it may become the
most important live news magazine of the week”, schreef een televisierecensent waarderend.133 Al snel wist Panorama naam te maken bij de pers, de politiek en het publiek.
Binnen drie jaar keek een op de vier Britten – variërend van acht tot elf miljoen kijkers –
elke maandagavond naar het programma, vaak haalde het de volgende dag het nieuws.
Het ontwikkelde zich vrij snel tot nationaal instituut en werd beschouwd als het vlaggenschip van de BBC, een positie die het lang zou behouden. “Sometimes glib and occasionally ponderous”, schreef Dimbleby’s biograaf, “Panorama would lead its huge audience
from crisis to catastrophe with a flair and authority that its rivals could rarely match.”134
Magazine format
Panorama creëerde een format voor de actualiteitenrubriek dat onmiskenbaar bepalend is
geweest voor de afbakening en invulling van het genre. Het zette de norm neer voor de
presentatiestijl, de aanpak van onderwerpen en de uitstraling van dergelijke programma’s.135 Voortbouwend op de formule van See It Now, kwam de redactie met een typisch
Britse invulling van het “current affairs magazine”. Maar het door hen ontwikkelde format
zou grensoverschrijdend blijken te zijn.
Qua vorm en presentatie waren de volgende elementen cruciaal: een vaste, wekelijkse
plek op de maandagavond, zodat het publiek het programma makkelijk kon vinden; een
onmiddellijk herkenbare signatuur, met een bekende openingstune en iconografisch sterke
leader (een wereldbol); een flexibele magazine-opbouw, waarbij elke uitzending bestond
uit verschillende onderwerpen, zodat de diverse kijkersgroepen altijd wel iets van hun
gading vonden; een vaste, vertrouwenwekkende presentator die het ‘gezicht’ van het programma was en continuïteit verschafte; en een team van geprofileerde verslaggevers, waar136
uit de kijkers elk hun eigen favoriet konden kiezen.
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Wyndham Goldie geloofde sterk in de “personality”-aanpak. De verslaggevers speelden de hoofdrol in hun reportages, die vaak actuele buitenlandse onderwerpen betroffen.
Zij trokken de wereld in en toonden de kijkers, in woord en beeld, wat zij gevonden hadden. Doel van hun reportages was om het publiek een visuele indruk te geven van de
situatie ter plekke en belangwekkende mensen te interviewen over de toestand in het land.
Het succes van Panorama, aldus de jonge producer Peacock, was dat het werkte met een
team van persoonlijkheden. Wij laten niet de rellen in Nyasaland zien, maar onze verslaggever bij de rellen in Nyasaland, zei hij in 1959 in een interview. “We are looking at news
through the eyes of a person identified with the programme.”137
Om het filmische gehalte van een reportage te garanderen, ging – naast de cameraman
en de geluidsman – zoveel mogelijk een producer mee op stap met de verslaggever. Panorama beschikte over een eigen 35mm-camera met geluid (een van de twee die de BBC
bezat), daarnaast werkte men vanaf eind jaren vijftig steeds meer met wendbare 16mmcamera’s. Uit kostenoverwegingen moest een reis naar het buitenland liefst twee, zo mogelijk drie aparte reportages opleveren. Het was aan de verslaggever en producer zelf om ter
plekke te bepalen welke kwesties geschikt waren om een verhaal van te maken. Nieuwswaardig materiaal werd meestal meteen naar de redactie in Londen gevlogen, waar men
aan de hand van meegestuurde aantekeningen en ingesproken commentaarteksten een
reportage monteerde. Hierdoor kon Panorama zo actueel mogelijk zijn. In feite nam men
het concept van de mobiele verslaggever over van See It Now en Special Enquiry, maar
scherpte het zo aan dat in een reportage van 15 minuten evenveel aan bod kwam als voor138
heen in een uitzending van een uur.
Samen met de producers werkten de verslaggevers aan een nieuwe taal: de combinatie
van beeld en geluid die actualiteiten op televisie zo effectief mogelijk tot leven moest brengen. Ze ontwikkelden de zogenaamde “piece to camera” (later bekend geworden als de
‘stand-upper’), waarbij de verslaggever op locatie rechtstreeks tot de camera sprak en met
een paar zinnen een onderwerp bij het publiek introduceerde. Ze zorgden dat beeld en
geluid elkaar aanvulden. Als de verslaggever in zijn voice-over repte over werkloosheid bij
de scheepswerven, moesten er ook beelden getoond worden van rondhangende mannen
bij een scheepswerf. Daarbij werd niet geschroomd om achtergrondmuziek te gebruiken
om de gewenste stemming neer te zetten. En ze verfijnden de techniek van het versnijden
(“intercutting”) van interviews, zoals in een verslag over het conflict in het Midden Oosten in januari 1956 waarin de meningen van de Egyptische president Nasser afgezet werden tegen die van de Israëlische leider Ben Goerion. Het leverde “beautifully done […
]
closely knit sequences” op, noteerde een televisiecriticus, die bewonderend schreef over de
139
“fascinerende” reportage.
Waar de producers en redacteuren over het algemeen (heel) jong waren, koos Wyndham Goldie bewust voor meer ervaren krachten als verslaggevers. Ze moesten een sterke
persoonlijkheid hebben, autoriteit uitstralen en niet bang zijn scherpe vragen te stellen en
conclusies te trekken in hun reportages. Vandaar dat Wyndham Goldie een voorkeur had
voor verslaggevers met een achtergrond in de politiek. Zij hadden de gewenste attitude.
Mannen als Woodrow Wyatt, Ludovic Kennedy, Christopher Chataway en Robin Day
(overgenomen van ITV) werden aldus vertrouwde gezichten voor de kijkers van Panorama
en groeiden uit tot nationale beroemdheden. Sommigen keerden na enkele jaren terug in
de politiek, anderen bleven er op uittrekken om verslag te doen voor het programma,
140
samen met collega’s afkomstig uit de krantenjournalistiek, zoals Robert Kee.
Een zeer cruciale rol werd vervuld door Richard Dimbleby, die vanuit de studio de re38
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portages en interviews presenteerde. Alhoewel de mid-veertiger – anders dan Murrow bij
See It Now – zelf weinig te maken had met de totstandkoming van de reportages en ook
de interviews in de studio vaak door anderen werden afgenomen, was zijn aanwezigheid
van groot belang voor de uitstraling van het programma. De mollige Dimbleby had een
aangenaam onverstoorbaar en geruststellend voorkomen. Hij was, schreef Wyndham
Goldie later, “a kind of living embodiment of stability, a reassuring symbol that somewhere at the heart of disturbance lies a basic kindliness and an enduring common
sense.”141 Zijn aanwezigheid leek een garantie voor integriteit en betrouwbaarheid. Tegelijkertijd functioneerde hij als intermediair, signaleerde Day begin jaren zestig: “he is
presented as a sort of Plain Man, who, like the viewer, is a bit puzzled by the problems on
which those sharp-witted, indefatigable commentators report”.142 Daarmee maakte Dimbleby het programma toegankelijk voor een groot publiek en neutraliseerde hij als het
ware de steeds scherper wordende toonzetting van Panorama.
Wat de inhoudelijke keuzes van de redactie betreft, bood het programma een mix van
binnen- en buitenlandse onderwerpen. Aanvankelijk kregen wat lichtere en meer culturele
items als de demonstratie van een radiografisch gestuurde tractor of een interview met de
Ierse toneelschrijver Brendan Behan nog een plek. Maar al snel lag – mede dankzij de
concurrentie met nieuwe rubrieken bij de BBC (zie hieronder) – de nadruk op serieuze
onderwerpen. Per uitzending kon een op de vier items aan de luchtige kant zijn, maar de
overheersende toon was die van ernst, stelde Day. “Gravely introduced by Dimbleby,
Panorama’s team of reporters appear one by one to interrogate statesmen and investigate
143
problems.”
Het programma bracht reportages over werkloosheid in Noord Ierland, revolutie in
Hongarije, onrust in Congo, apartheid in Zuid-Afrika en discriminatie bij de Britse
spoorwegen. Verslaggevers interviewden keizer Haile Selassie tussen zijn leeuwen in Ethiopië en de Britse premier Harold Macmillan in de studio in Londen. Bij alle onderwerpen
lag een sterke nadruk op het interviewen van politici en autoriteiten van naam. De eerste
uitzending van 1960, een special over “The Challenge of the Sixties”, is in dat opzicht
illustratief. De president van Tanzania, Julius Nyerere, sprak daarin over de toekomst van
Afrika, de Indiase premier Nehru werd ondervraagd over de ontwikkelingen in Azië, de
Amerikaanse presidentskandidaat Adlai Stevenson liet zich uit over de gevaren van een
materialistische samenleving en kernfysicus Robert Oppenheimer werd geïnterviewd over
nieuwe wetenschappelijke uitvindingen – en dat was nog maar de helft van het aanbod.
“Hardly a modest programme, but fulfilling a high political role which defined the core of
144
Panorama’s activity”, aldus voormalig redacteur Robert Rowland.
Het format van de buitenlandse reportage was steeds min of meer hetzelfde. Verslaggever Ludovic Kennedy somde in zijn memoires met enige zelfspot de belangrijkste ingrediënten op: een interview met de premier en de leider van de oppositie (mits die er was),
een beknopte uiteenzetting over de economische toestand van het land, het inzoomen op
een typisch kenmerk (het vreemdelingenlegioen in Marokko, blanke boeren in Kenia,
klokken in Zwitserland) en – als de reportage zich in een derde wereldland afspeelde –
beelden van bijvoorbeeld een boer die met de hulp van zijn ossen het land omploegde,
begeleid door de voice-over-tekst “...for hundreds of years now the country’s peasants have
145
been tilling a frugal living from the always inhospitable soil”. Het format was zo sterk
dat toen de redactie in 1957 een 1 aprilgrap uithaalde door het uitzenden van een reportage over het ‘oogsten’ van spaghetti in het Italiaanse deel van Zwitserland, kijkers echt
geloofden dat pasta aan bomen groeide.146
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Alhoewel het format van de reportages vaststond, werden de verslaggevers aangemoedigd elk hun eigen stijl te ontwikkelen. Day profileerde zich als een gedreven en vasthoudende journalist, Kennedy maakte meer artistieke, licht melancholische reportages, Kee
manifesteerde zich als openbare aanklager, gespecialiseerd in sociaal politieke onderwerpen.147 En de journalisten werden aangemoedigd een kritische houding aan te nemen en
hun opvattingen niet voor zich te houden. Alleen een probleem neerzetten of iemand van
een platform voorzien om zijn of haar mening te uiten werd niet voldoende geacht.
Wyndham Goldie en Peacock vonden het belangrijk dat de verslaggevers hun visie op een
onderwerp gaven, zij waren immers ter plekke geweest en hadden de zaak onderzocht.
“This does not mean that the reporter can editorialise or air his own prejudices”, aldus
Day.
“It means that, subject to showing the issues fairly, he can interpret these issues according to his own knowledge and judgement. The borderline between opinion
and interpretation is very hard to define. This allows the reporter considerable
148
scope within the vaguely defined limits of ‘impartial’ broadcasting.”
Een van de gezondste ontwikkelingen bij de Britse televisie, constateerde Day begin jaren
zestig, was de toenemende vrijheid die verslaggevers en eindredacteuren kregen – of zich
hadden toegeëigend – om hun eigen conclusies te trekken en deze publiek te maken. Deze
ontwikkeling lag weliswaar gevoelig binnen de BBC, maar werd geaccepteerd zolang de
verslaggevers van Panorama geen politiek standpunt innamen én het voor de kijkers duidelijk was dat het ging om de persoonlijke opvattingen van journalisten die de feiten
149
hadden bestudeerd, niet om een officieel BBC-standpunt.
Bovendien bleek er rek te zitten in BBC’s strenge regels inzake onpartijdigheid en objectiviteit. De Suez-crisis van 1956 toonde de onwerkbaarheid aan van de Fourteen Day
Rule – die verbood onderwerpen aan te snijden die binnen twee weken in het Lagerhuis
onderwerp van discussie zouden zijn – toen Panorama wél de buitenlandse reacties op de
Britse inval in Egypte mocht tonen, maar niet de Britse. De regel werd vervolgens afgeschaft.150 En in 1960 trad bij de BBC een nieuwe directeur-generaal aan, Hugh Greene,
die op dit punt genuanceerder dacht dan zijn voorgangers. Hij liet in het handboek van de
BBC weten dat er soms kwesties waren – zoals racisme, met een duidelijk onderscheid
tussen goed en fout – waarbij men niet onpartijdig mocht blijven. Volgens hem waren er
grenzen aan de neutraliteit van de BBC als het ging om fundamentele morele waarden.
Dit standpunt werd nader onderbouwd in een intern document getiteld Principles and
Practice in News and Current Affairs, waarin stond dat de BBC niet altijd “neutral, unbiased or impartial” hoefde te zijn. “The BBC cannot be neutral in the struggle between
truth and untruth, justice and injustice, freedom and slavery, compassion and cruelty,
151
tolerance and intolerance.”
Greene, zelf oud-journalist, wilde een sfeer creëren waarin journalistieke ondernemingsgeest en creativiteit tot bloei konden komen. “His outlook was international and
adventurous rather than insular and restrictive”, aldus Wyndham Goldie, die veel waardering had voor de nieuwe open relatie die Greene creëerde tussen de BBC-bestuurders en
de eindredacteuren van actualiteitenrubrieken.152 Volgens Greene moest men erop vertrouwen dat professionals hun werk goed zouden doen. De directeur-generaal wilde dat de
BBC de veranderingen in de maatschappij en cultuur zou weerspiegelen, sprak vaak over
“a new age of broadcasting” en vond dat het de taak van de BBC was om autoriteit ter
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discussie te stellen – “to ask in fact whether the Emperor has any clothes”, zoals hij in
1963 zei.153
Dankzij deze ruimte én de dekking die Peacock en Wyndham Goldie hun verslaggevers bij incidenten boden, gevoegd bij de politieke achtergrond van sommige verslaggevers
die gewend waren hun mening te geven, werd het formuleren van scherpe conclusies over
actuele kwesties een kenmerkend onderdeel van het format. “A Panorama’s reporter’s job
is to decide where, in his opinion, and on the evidence he offers, the balance of the truth
lies”, schrijft oud-redacteur Richard Lindley in zijn geschiedenis van het programma.154
Mede door Panorama werd current affairs “an institutionally seperate creature, explicitly
licensed to deal in values and interpretation”, aldus BBC News-onderzoeker Schlesinger.155
In deze context ontwikkelde de redactie ook het zogenaamde ‘harde interview’. ITN
was een van de belangrijkste pioniers van deze nieuwe vorm van interviewen geweest. Het
commerciële televisiejournaal introduceerde in 1956 een directe en doortastende stijl van
interviewen, noodzakelijk vanwege de beperkte ruimte die binnen het nieuwsbulletin voor
interviews beschikbaar was. Dit was geen gimmick, “it was good journalistic sense”, stelde
toenmalig ITN-verslaggever Day.156 De vragen moesten kort en scherp zijn, zodat de antwoorden ook to the point zouden zijn.
Dat gold tevens voor de reportages. Film liet zich immers niet samenvatten, je kon uitspraken alleen monteren. Vandaar dat de verslaggevers bij ITN de opdracht kregen ervoor
te zorgen dat geïnterviewden bondige antwoorden gaven. Autoriteiten werden vragen
gesteld die gesteld moesten worden, niet de voorgekookte “stooge”-vragen die hoorden bij
de tot dan toe gebruikelijke vorm van interviewen en die volgens Day resulteerden in
“flabby platitudinous replies”. ‘Stooge’ interviews waren naar zijn mening om minstens
twee redenen verwerpelijk:
“It was bad journalism, because questions which any self-respecting reporter would
wish to ask had to be glossed over or avoided. It was bad television because it was
157
dull.”
Vooral Day zelf, die een achtergrond had als advocaat, maakte naam met zijn kritische en
aanvallende interviewstijl. Met zijn overstap naar Panorama in 1959 werd het programma
begin jaren zestig het belangrijkste platform voor grote politieke interviews. “It developed
the political interview [… ] away from the deference of the fifties to the sharp and hard
style of the late sixties, without becoming hectoring or discourteous or loud”, constateert
oud-redacteur Rowland.158 Dat ging niet geruisloos. Er kwam veel kritiek op deze stijl van
interviewen, onder andere van politici die het “trial by television” noemden. Maar Day en
Wyndham Goldie wezen erop dat een enerverend, doortastend interview vaak in het
voordeel was van goede politici, aangezien het hen dwong krachtig en overtuigend te
antwoorden. Zelf afkomstig uit het politieke establishment, was Day weliswaar scherp
maar tegelijkertijd ook respectvol ten aanzien van politieke conventies. Hij ontwierp zelfs
een code voor televisie-interviewers. En de BBC dicteerde dat de interviewers niet een
partijstandpunt mochten innemen bij het stellen van vragen. Hoe hard het interview ook
was, ze moesten zich “scrupulously fair and objective” tonen, iets waar de meeste Panora159
ma-journalisten zich aan hielden.
Concluderend kan gesteld worden dat Panorama vanaf haar herlancering in 1955 duidelijk succes had met de formule van mondige en kritische verslaggevers die de wereld
introkken en autoriteiten ondervroegen. Ze rekten de grenzen van BBC’s neutraliteit op,
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maar overschreden deze doorgaans niet. “The capacity to surprise, to be original, to break
new ground was vital – but all in the context of feeling part of a great institution based on
Reithian principles of fairness, tolerance, balance and improvement”, aldus oud-redacteur
Rowland.160
Daarmee was het prestigieuze Panorama uiteindelijk ook nadrukkelijk een establishment-programma. Het draaide voor de redactie om begrippen als autoriteit, status, onmisbaarheid en geloofwaardigheid. Medewerkers zagen zich als onderdeel van een mediaelite wiens taak het was het publiek over belangwekkende zaken te informeren. De formule had ook zijn beperkingen: er was weinig aandacht voor ‘gewone’ mensen, al te controversiële onderwerpen ging de redactie – mede omdat Dimbleby daar wars van was – liever
uit de weg en aan echte onderzoeksjournalistiek waagde men zich niet. “Panorama certainly mattered, if comment on world affairs and high-quality-on-the-spot reporting matters”,
concludeert Rowland. “It added something new often by just ‘being there’ and helping
the audience to understand what was happening by offering the perspectives of highly
161
experienced and literate reporters.”
Panorama bracht duidelijk iets vernieuwends door de flair en ambitie waarmee het
gemaakt werd, en de redactie zette in korte tijd een aansprekend format neer. Het grote
succes van het programma vanaf midden jaren vijftig moet evenwel ook gezien worden in
de context van de geringe keuzemogelijkheden voor een publiek dat bovendien nog niet
veel gewend was. Maar Panorama wist lang haar koppositie te behouden dankzij het feit
dat zij in Groot-Brittannië de standaard neerzette voor serieuze televisiejournalistiek.162
Concurrentie
De komst van ITV in 1955 leidde niet alleen tot een herlancering van Panorama, maar
ook tot de introductie van nieuwe, gespecialiseerde actualiteitenprogramma’s bij de BBC.
Om verslag te doen van de kunstsector verscheen Monitor, op het gebied van wetenschappen bracht men Science is News, voor medische en psychologische onderwerpen was er
Lifeline, om actualiteiten te bediscussiëren kwamen programma’s als Behind the Headlines
en Highlight, en voor langere interviews introduceerde men Face to Face. Maar de grootste
163
concurrent voor Panorama was het dagelijkse “news magazine” Tonight.
Tonight begon als experiment toen in februari 1957 de zogenaamde “Toddlers’ Truce”
werd opgeheven – een afspraak die tot dan toe regelde dat tussen 6 en 7 uur ‘s avonds
geen televisieprogramma’s werden uitgezonden om ouders de gelegenheid te geven hun
kinderen naar bed te brengen. Om te voorkomen dat na de opheffing van die regeling
kijkers op dat tijdstip op ITV zouden afstemmen – en daar de rest van de avond zouden
blijven hangen – besloot de BBC een gevarieerd, toegankelijk programma te brengen
waarbij kijkers bij thuiskomst elk moment konden instappen. Het moest toegesneden zijn
op de behoeftes van het publiek op dat specifieke moment van de dag. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van het format werd ook ditmaal aan Wyndham Goldie
gegeven.
Zij liet zich inspireren door de verfrissende losse stijl van de ochtendnieuwsshows in de
Verenigde Staten. De onderwerpen waren daar kort en afwisselend, de presentatiestijl was
informeel en flexibel, en licht amusement werd soepeltjes afgewisseld met serieuze interviews. De eindredacteur van het nieuwe programma werd David Baverstock, 33 jaar oud,
en ook de andere medewerkers waren jong: eind twintig, begin dertig. Wyndham Goldie
streefde bewust naar het samenstellen van een gelijkgestemde redactie. Dat zorgde volgens
42

DEEL I

—

DE ACHTERGRONDEN

haar voor de gewenste toon: “Styles in television programmes are the result […
] of the
attitudes to life of the production staff.”164
De houding van de makers van Tonight was sceptisch ten opzichte van autoriteiten en
de overheid, maar ook ten opzichte van de manier waarop de BBC opereerde. Baverstock,
aldus een oud-medewerker, keerde de BBC-charter om en vroeg: “What does it not stop
us from doing?”165 Hij wilde af van de angstvallige behandeling van controversiële en
politieke kwesties. Bovendien wou Baverstock – anders dan Panorama, die hij teveel de
spreekbuis van het gezag vond – onderwerpen belichten vanuit het standpunt van de
gewone man, de kijker.
Het resultaat was een gevarieerd dagelijks nieuwsmagazine van 50 minuten, ontspannen gepresenteerd door Cliff Michelmore, met een combinatie van actuele reportages, live
interviews en studio-optredens. Studiokabels, monitoren en telefoons kwamen gewoon in
beeld en technische ongelukjes werden niet verdoezeld maar geïncorporeerd in het programma, waardoor het een spontane, frisse indruk maakte. Inhoudelijk viel het op door de
mix van human interest-onderwerpen, populaire politiek en persoonlijkheden. Maar het
meest in het oog springende aan het programma was de toon. Tonight was, volgens het
166
BBC Handbook, “quizzical, amused, slightly sceptical”.
De toon vertaalde zich in een scherpe manier van interviewen waarbij autoriteiten niet
langer met ontzag tegemoet werden getreden. “Tonight’s approach to political interviewing was journalistic rather than reverential”, aldus Wyndham Goldie.167 En de fundamentele benadering was egalitair: huisvrouwen of vissers werden net zo serieus behandeld als
leden van het parlement.Tonight wist daarbij de techniek van het provocatieve interview te
verbreden naar onderwerpen buiten het harde nieuws. En gasten werden flink, soms zelfs
agressief doorgezaagd als de interviewers het gevoel hadden dat ze de vragen ontweken.
Tonight was vanaf het begin een hit: niet omdat het opstandig of revolutionair was,
maar juist vanwege de sceptische toon. De grote populariteit van het programma had te
maken met een nationaal gevoel van opluchting, signaleerde Wyndham Goldie. “It was
not always necessary to be respectful; experts were not invariably right; the opinions of
168
those in high places did not have to be accepted.” Daarmee voedde Tonight de stemming onder de kijkers die uitgekeken waren op een paternalistische behandeling waarbij
televisiejournalisten, samen met de experts die zij interviewden, beslisten wat goed was
voor het publiek.
Alleen al daarom was Tonight een geduchte concurrent voor Panorama. Daarnaast kon
het door de dagelijkse frequentie actueler zijn en kaapte het de meer luchtige items weg,
wat Panorama dwong tot een focus op zwaardere onderwerpen. Bovendien maakte Tonight in zijn reportages gebruik van dezelfde technieken als Panorama, al leunde het veel
meer op de zogenaamde “vox-pops”. “The ‘uniqueness’ of Panorama’s appeal, as the initiator of a new kind of journalism, has vanished”, noteerde een Panorama-medewerker eind
169
1958.
Maar er zat ook een positieve kant aan: de grotere nadruk op serieuze onderwerpen
versterkte Panorama’s gezag. En de onderlinge concurrentie tussen de redacties leidde tot
een productieve creatieve spanning. Panorama, aldus oud-redacteur Rowland, “became
the heavyweight flagship, with Tonight its cheekier, brighter relative.”170
De concurrentie van commerciële zijde op het gebied van current affairs stelde in de tweede helft van de jaren vijftig in inhoudelijk opzicht vooralsnog veel minder voor. ITV
werkte met regionale franchises die – naast het programmeren van het populaire televisie43
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journaal ITN – elk hun eigen actualiteitenprogramma’s ontwikkelden. Binnen twee jaar
na de start van ITV werden er maar liefst elf wekelijkse actualiteitenrubrieken uitgezonden. Maar er was maar beperkt geld voor beschikbaar en de kwaliteit was wisselend.171
De meest constante rubriek was This Week, vanaf begin 1956 uitgezonden door Associated-Rediffusion, de franchise die programma’s maakte voor de regio London. This
Week werd beschouwd als “the poor man’s Panorama” en volgde zorgvuldig het format én
de onderwerpskeuze van het BBC-programma. In een half uur tijd behandelde het wekelijks vier tot zes onderwerpen, afwisselend luchtig en serieus qua thematiek. De aanpak
was aanvankelijk “unashamedly populist and familiar in tone”, aldus Victoria WeggProsser in haar onderzoek naar de begintijd van het programma.172 Triviale glamouronderwerpen werden niet geschuwd, buitenlandse actualiteiten werden op een onderhoudende manier gebracht. Zo leidde het nieuws dat de Russische premier Krushchev aangeschoten op een publieke bijeenkomst was verschenen tot een geanimeerde discussie over
het Russische drankgebruik. Maar binnen een paar jaar concentreerde de redactie van This
Week zich steeds meer op serieuze onderwerpen en bracht het programma lange reportages
waarin onderwerpen vanuit verschillende standpunten werden belicht, in een poging
gelijke tred te houden met Panorama. Het leverde de rubriek gunstige kritieken en een
173
groot publiek op: zo’n negen miljoen kijkers per week.
Nog serieuzer was het programma Searchlight, tussen 1958 en 1960 geproduceerd
door Granada, de franchise uit het noorden van Groot-Brittannië. Geïnspireerd op het
BBC-programma Special Inquiry, richtte de redactie van Searchlight zich op het onderzoeken van sociale schandalen, zoals kindermishandeling en onhygiënisch voedsel. Het
programma viel op door zijn directe, niets ontziende en aanvallende aanpak waarbij de
grenzen van onpartijdigheid steeds werden overschreden. “Its significance was that it was
tougher and less comprising than any British television current affairs series had so far
174
dared to be”, aldus oud-Special Inquiry-producer Norman Swallow.
Granada was in meerdere opzichten vooruitstrevend: het bracht eind jaren vijftig ook
documentaires over homoseksualiteit, de pil en geslachtsziekten. Er heerste bij de noordelijke regionale omroep een gunstige voedingsbodem voor het ontwikkelen van een meer
tegendraadse en confronterende aanpak, zoals zichtbaar in het actualiteitenprogramma
World in Action dat later in de jaren zestig naam zou maken vanwege zijn vernieuwende
format. De drang om in journalistiek opzicht grenzen te verleggen kwam voort uit de
behoefte tegenwicht te bieden aan de zelfgenoegzame en wat neerbuigende houding van
de toonaangevende actualiteitenprogramma’s. Zoals de toenmalige directeur van Granada
in een terugblik stelde:
“The approach was anti-Dimbleby. What we were fed up with was the complacent, well-meaning, middle-class programmes, like Panorama and This Week, al175
ways following, on the whole, the middle of the road, comfortable, decent line.”
Maar ondanks de aandacht die de commerciële televisie besteedde aan serieuze televisiejournalistiek, bepaalden vooral de amusementsprogramma’s het imago van ITV. En dat
imago was, vooral onder de elite, behoorlijk negatief. Het is typerend dat Lord Reith, de
oud-directeur-generaal van de BBC, de komst van commerciële televisie in GrootBrittannië vergeleek met de komst van “small pox, bubonic plague and the black death”.176
In juni 1962 verscheen het Pilkington Report into British broadcasting, dat extreem kritisch was over het commerciële programma-aanbod. ITV zou té populistisch zijn en de
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public service-doelstellingen verwaarlozen. “Those who say they give the public what it
wants begin by underestimating public taste and end by debauching it”, luidde het strenge
oordeel. Commerciële televisie had te weinig oog “for the medium’s capacity to reveal new
perspectives [and] for the broadcasters’ consequent responsibility to realise that capacity”.177
Het Pilkington Report luidde met zijn scherpe stellingname het einde in van het eerste
televisietijdperk in Groot-Brittannië. Sommige critici zagen het als een krampachtige
poging vast te houden aan paternalistische, Reithiaanse opvattingen. Maar voor veel programmamakers betekende het rapport het begin van de Golden Age voor de Britse televisie;
een periode die tot het eind van de jaren zeventig zou duren. Als gevolg van het Pilkington
Report werd het public service-element in de Britse omroep zowel bij ITV als bij de BBC
versterkt en kwam er een grotere focus op serieuze programma’s. Tegelijkertijd kwam er
meer ruimte voor innovatieve vormen van televisie met een culturele en educatieve waar178
de.
Wat het rapport impliciet benadrukte was dat prestigieuze, professioneel gemaakte
programma’s als Panorama de norm zouden moeten zijn. Dit zou leiden tot een golf van
nieuwe Britse current affairs-programma’s die de rubriek qua prestige en uitstraling probeerden te overtroeven. Maar aan het begin van de jaren zestig was Panorama nog op het
hoogtepunt van zijn roem en macht. “Panorama has an authority that has not been
equalled by any current affairs programme since broadcasting began”, constateerde presentator Richard Dimbleby in 1962.179 Hoe zelfgenoegzaam dit ook klonk, hij had gelijk. En
ook buiten Groot-Brittannië zou het programma voor velen een inspiratiebron blijken.
Een nieuw journalistiek genre

Uit twee verschillende historische contexten ontwikkelden zich in de loop van de jaren
vijftig twee verschillende journalistieke formats voor achtergrondjournalistiek op televisie:
de Amerikaanse nieuwsdocumentaire in de gedaante van See It Now en de Britse actualiteitenrubriek zoals vormgegeven door Panorama. Maar in inhoudelijk opzicht vertoonden
de programma’s veel overeenkomsten, zelfs in die mate dat gesproken kan worden van één
genre. Wat zijn de gemeenschappelijke kenmerken van dit nieuwe journalistieke genre?
In de eerste plaats was de opzet vergelijkbaar. De programma’s brachten een combinatie van reportages en interviews die door een vaste presentator live vanuit studio aan elkaar
werden gepraat. Daarnaast waren er verslaggevers die op pad gingen om onderwerpen te
verslaan. Vooral bij Panorama waren die verslaggevers duidelijk geprofileerd en vervulden
ze een cruciale rol: ze waren tegelijkertijd reisleider, intermediair én commentator.
Ook de aanpak vertoonde veel overeenkomsten. Volgens de Amerikaanse mediawetenschapper William Bluem had een nieuwsdocumentaire, waarvan See It Now het prototype was, een aantal vaste kenmerken die evengoed van toepassing blijken op Panorama:
het doel was journalistiek, de makers streefden naar een objectieve presentatie
van de feiten rond een onderwerp;
 de onderwerpen betroffen actuele gebeurtenissen en crisissen van nationaal of
internationaal belang;
 het commentaar was bepalend, de opbouw van de documentaire werd gedicteerd
door “word logic”. Vandaar ook het belang van de commentator in de vorm van
een verslaggever of presentator;
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kwesties werden doorgaans gereduceerd tot twee tegengestelde standpunten.
Deze dialectiek werd vervolgens gebruikt om de tegenstelling tussen de
standpunten te dramatiseren. De “juxtaposing” (tegenover elkaar plaatsen) van
conflicterende meningen via de montage werd daarbij een beproefde methode
om kwesties op een spannende en dynamische manier tot leven te brengen.180

De onderwerpskeuze, met een nadruk op ‘serieuze’ actualiteiten, was vergelijkbaar bij
beide programma’s, al kon Panorama door zijn hoge frequentie een veel breder en actueler
palet behandelen. Tegelijkertijd onderscheidde See It Now zich door de behandeling van
controversiële thema’s en een vernieuwende combinatie van achtergrond- en onderzoeksjournalistiek, iets waar Panorama terughoudender in was.
Wat het meest opvalt aan beide programma’s is de toenemende bereidheid van de
journalisten om stelling te nemen in kwesties. De ophef en discussie die ontstond rond
beide rubrieken draaide uiteindelijk steeds om de vraag hoe subjectief de televisiejournalisten mochten zijn bij het behandelen van actuele of controversiële onderwerpen, en welke
methodes in dit kader geoorloofd waren. Het moment waarop Murrow, via de montage
van de beelden van McCarthy, gebruik maakte van een cinematografisch middel om een
retorisch punt te maken, vormde volgens Bluem het keerpunt. “He turned from making
181
film tell something to making it will something”.
“To editorialise”, een redactioneel standpunt innemen, mocht eigenlijk niet, maar gaf
juist scherpte aan de programma’s en vormde een van de factoren waarom ze aansloegen
bij het publiek.182 Daarbij zijn wel gradaties waarneembaar. Bij See It Now werd niet geschroomd expliciet stelling te nemen tegen onrechtvaardige zaken. “Murrow believed
broadcasting to be derelict in its duty to the public unless it exposed charlatans, supported
the dispossessed, and decried injustice”, aldus het toenmalige hoofd van CBS News.183 Bij
Panorama ging het meer om kritische evaluaties door individuele verslaggevers, bedoeld
om inzicht te geven en kijkers aan het denken te zetten.184
Zowel in de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië werd een zekere stellingname
toegestaan. En aan beide zijden van de Atlantische oceaan zochten de eindredacteuren en
verslaggevers van de actualiteitenprogramma’s steeds de grenzen op van wat op dat punt
mogelijk was, zonder af te doen aan de eis van onpartijdigheid en onbevoordeeldheid.
Achtergrondjournalistiek op televisie ontpopte zich zodoende vanaf de start als een genre
waarin het geven van een eigen mening vanzelfsprekend werd geacht. De resulterende
spanning tussen de behoefte onderwerpen kritisch door te lichten en van een eigen interpretatie te voorzien én de noodzaak van een objectieve en faire aanpak is misschien wel het
meest kenmerkende voor dit nieuwe genre.
Niet alleen hadden beide programma’s overeenkomstige kenmerken, ook de ontstaansgeschiedenis en het type leidinggevende bleken vergelijkbaar. Het is opvallend dat de voormalige BBC-producer Norman Swallow, die midden jaren zestig een handboek over
“factual television” publiceerde, uitgesproken opvattingen had over eindredacteuren van
current affairs-programma’s: als ze er geen sterke politieke en persoonlijke overtuigingen
185
op nahielden, waren ze volledig ongeschikt voor het vak. Murrow heeft daarmee duidelijk de norm bepaald.
Kijkend naar de eindredacteuren en verantwoordelijke chefs van See It Now en Panorama, kan geconstateerd worden dat een stevige persoonlijkheid een vereiste leek. De
formidabele en dynamische Grace Wyndham Goldie werd door velen gerespecteerd maar
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evenzeer gevreesd. En haar jonge protégé, eindredacteur Peacock, stond bekend als een
norse, strenge man. “Commanding, you could say arrogant”, aldus een collega.186 Een
omschrijving die net zo goed op Murrow van toepassing had kunnen zijn. Op dezelfde
wijze leek de gedreven maar bazige producer Friendly qua karakter sterk op Wyndham
Goldie.187
Wat zowel Wyndham Goldie als Friendly deden, was een beschermende muur rond
hun redacties bouwen.188 Deze muur – met een daaruit voortvloeiende redactionele autonomie – konden ze bouwen omdat ze van hun netwerk of omroep min of meer carte
blanche kregen. Immers, zowel See It Now als Panorama werden ingezet om externe concurrentie (respectievelijk NBC en ITV) het hoofd te bieden. Hierdoor kwamen er financien vrij en kregen de programmamakers de ruimte om iets nieuws te proberen. Het is in
dit opzicht interessant dat serieuze journalistiek door de top van het netwerk of de omroep
vanuit strategisch oogpunt beschouwd werd als een manier om prestige te verwerven.
Journalistiek was het middel, niet het doel.
Maar die bereidheid om in serieuze journalistiek te investeren kwam pas nádat een
omslagpunt bereikt was. Het management van het netwerk of de omroep was aanvankelijk huiverig om televisie te stimuleren. Men was veel meer geïnteresseerd in het vergroten
van het bereik van radio en bovendien bang dat het nieuwe medium het succes van radio
zou aantasten. Daarnaast was er de eerste jaren sprake van een vicieuze cirkel: er was weinig publiek, waardoor er weinig geïnvesteerd werd, waardoor er matige programma’s
werden uitgezonden, waardoor er weinig publiek was.
Het omslagpunt kwam in beide landen circa tien jaar nadat er serieus een begin was
189
gemaakt met televisie. In de Verenigde Staten lag dat omslagpunt rond 1951: toen steeg
het aantal verkochte televisietoestellen explosief en begonnen de netwerken geld te verdienen met televisie. Bovendien werd televisie werkelijk nationaal met de voltooiing van een
verbinding tussen de Amerikaanse Oost- en Westkust in september 1951.190 Dit leidde bij
CBS onder andere tot de oprichting van een zelfstandige televisie-afdeling voor News and
Public Affairs en een verruiming van de financiële mogelijkheden. In Groot-Brittannië lag
het omslagpunt rond 1953, toen het fenomenale succes van de uitzending van de kroning
van koningin Elizabeth de doorbraak van televisie inluidde. De nieuwe directeur-generaal
van de BBC lanceerde daarop een ambitieus tienjarenplan voor televisie, gekoppeld aan
forse investeringen.191
See It Now ging in november 1951 van start, Panorama in november 1953. Beide programma’s zijn zo beschouwd het resultaat van de doorbraak van televisie in hun eigen
land. En beide programma’s hadden circa twee jaar nodig om hun formules voor serieuze
journalistiek te ontwikkelen. Bij See It Now kwam de omslag met de uitzending over
Radulovich in oktober 1953, bij Panorama volgde de omslag na de herlancering in september 1955.
Concluderend moet worden vastgesteld dat het ontstaan van het nieuwe genre van
achtergrondjournalistiek op televisie zich in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië
voltrok volgens een specifiek patroon. Het vond circa tien jaar na de start van televisie
plaats, volgend op de doorbraak van het nieuwe medium. Het werd vervolgens gefaciliteerd door de behoefte van het netwerk of de omroep om de concurrentie met een externe
concurrent aan te gaan. De programma’s hadden aansluitend circa twee jaar de tijd nodig
om hun vorm te vinden. En de redacties genoten een relatief grote autonomie omdat de
verantwoordelijke eindredacteuren en chefs sterke persoonlijkheden hadden en hun redacties wisten af te schermen.
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De vraag is nu of dit patroon ook van toepassing was op Nederland. En in welke mate
leek het nieuwe genre zoals het zich in Nederland zou ontwikkelen op zijn Amerikaanse
en Britse voorlopers?
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3
HET NEDERLANDSE MEDIALANDSCHAP

De televisie ging in Nederland in oktober 1951 van start temidden van een bruisende
media-omgeving. Het journalistieke landschap in de jaren vijftig en begin jaren zestig liet
een gevarieerd beeld zien. Er waren meer dan zestig verschillende kranten plus twee radiokanalen – vrijwel elk Nederlands huishouden las een krant en bezat een radiotoestel.
Daarnaast gingen Nederlanders midden jaren vijftig jaarlijks meer dan 65 miljoen keer
naar de bioscoop, waar ze standaard op het Polygoonjournaal werden getrakteerd en af en
toe een documentaire te zien kregen. Het was een rijk aanbod. De vraag is evenwel hoe
kritisch de journalistieke berichtgeving in deze periode was.
Om te beginnen, een situatieschets. Nederland was vlak na de oorlog een beschadigd,
maar tegelijkertijd snel opkrabbelend land waar aanvankelijk de hoop leefde dat een nieuwe, niet-verzuilde inrichting van de samenleving mogelijk zou zijn. Zo was er een duidelijke stroming die voorstander was van een nationale omroep in plaats van de versnipperde
en zuilgebonden programmering van de vooroorlogse radio. Tevens moest het partijpolitieke leven volgens veel politici, intellectuelen en jongeren langs andere scheidslijnen worden ingericht dan vòòr 1940. Het idee was dat progressieve katholieken en protestanten
zich aan zouden sluiten bij de sociaal-democraten en liberalen in een brede progressieve
beweging, waarbij de nieuw opgerichte Partij van de Arbeid (PvdA) zich nadrukkelijk
profileerde als een ‘doorbraakpartij’.
Maar bij de verkiezingen van 1946 bleek al snel dat deze doorbraakgedachte niet aansloeg. De bevolking leek vooralsnog een voorkeur te hebben voor een verzuilde inrichting
van Nederland. Vooroorlogse instellingen en verzuilde verbanden werden gerestaureerd en
ook de verzuilde omroepen wisten de strijd om de organisatie van het omroepbestel in
1947 in hun voordeel te beslechten. De periode daarna werd gekenmerkt door de nationale wederopbouw. Nederland stond enerzijds in het teken van een planmatig doorgevoerde
modernisering, waarbij experts en instituten het voortouw namen, terwijl anderzijds het
dagelijks leven zich nog grotendeels langs verzuilde lijnen voltrok.
Op het oog was er in de jaren vijftig dus sprake van een ‘herzuiling’. Tegelijkertijd waren evenwel de eerste voorzichtige tekenen van ontzuiling al zichtbaar: een proces waarbij
de geïnstitutionaliseerde verbanden binnen en tussen zuilen erodeerden en de loyaliteit
van burgers ten opzichte van organisaties waarmee zij zich voorheen ideologisch verwant
voelden afnam. Het beginpunt van de ontzuiling wordt door onderzoekers steeds weer
ergens anders gelegd, afhankelijk van waar zij de aandacht op richten: religie, politiek,
moraal of maatschappelijk leven. Interessanter dan het aanwijzen van een beginpunt, is de
vaststelling dat het om een gelaagd proces ging dat zich op verschillende niveaus en in
192
verschillende tempi voltrok.
De oorzaken voor de ontzuiling lagen in een complex van interne en externe ontwikkelingen, waarover veel meer te zeggen valt dan binnen het raamwerk van deze studie
mogelijk is. Samengevat kan men stellen dat de voornaamste oorzaken van de ontzuiling
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samenhingen met de modernisering van Nederland. Het ging daarbij om processen als
verstedelijking, individualisering, technologisering, een toename van het opleidingsniveau
en de opkomst van de verzorgingsstaat. In hun synthetische studie naar de ‘lange jaren
vijftig’ in Nederland spreken Kees Schuyt en Ed Taverne over een reeds in de jaren vijftig
begonnen “ontknopingsgeschiedenis” waarbij individuele zelfontplooiing steeds minder
vanzelfsprekend ondergeschikt was aan collectieve normen en waarden.193
De toenemende welvaart en grotere economische armslag maakten de Nederlanders
kritischer en gevoeliger voor eigen beslissingen. Ook de verruiming van het gezichtsveld
als gevolg van de opkomst van consumptieartikelen als brommers, auto’s en radio’s gaf een
belangrijke impuls aan de modernisering en ontzuiling. De verspreiding van televisie zou
eveneens een rol gaan spelen, aangezien kijkers daardoor in contact kwamen met andere
bevolkingsgroepen, andere denkwijzen en andere werelden.194
De jaren vijftig vormden aldus de kraamkamer van veel veranderingen, maar die waren in deze periode lang nog niet allemaal zichtbaar. Aangezien de wederopbouw een
praktische aanpak vereiste, was de ruimte voor openbare ideologische discussies beperkt en
werd leiderschap ogenschijnlijk zonder veel tegenspraak aanvaard. Dit, gecombineerd met
de in deze periode heersende angst voor sociale onrust en communistische infiltratie,
versterkte het gezag van de politieke autoriteiten.
De terugkeer van de vooroorlogse pacificatiepolitie k met de opeenvolgende roomsrode coalities (van 1945 tot 1958) werkte bovendien de handhaving van hiërarchische
verhoudingen in de hand, evenals de depolitisering van conflicten en het verzwijgen van
195
alle spanningen en meningsverschillen achter de schermen. Deze pacificatiepolitiek
bevorderde een paternalistische houding van politici en een continuering van hun – door
politicoloog Hans Daalder zo genoemde – ‘regentenmentaliteit’. Uit het gedrag en de
houding van veel politici bleek hun overtuiging dat het gezag zichzelf legitimeerde en geen
politieke verantwoordelijkheid aan het volk hoefde af te leggen. Dit weerspiegelde zich in
het hooghartig afwijzen van kritiek, een neiging tot geheimhouding en een onmiskenbare
gewichtigdoenerij van gezagsdragers.196
In dit naoorlogse Nederland werd aanvankelijk nauwelijks aan de positie van gezagsdragers getornd en de pers stelde zich gedurende de jaren vijftig over het algemeen tamelijk dienstbaar op tegenover autoriteiten. Ministers werden beschouwd als majesteiten.
“Goede morgen excellentie, goede middag excellentie, de hele dag buigen de mensen
alom”, zo vatte parlementair journalist Henry Faas van de Volkskrant in een terugblik die
houding samen.197 Het is een clichébeeld geworden, maar wel een dat domineert. De Nederlandse journalistiek in de jaren veertig, vijftig en begin jaren zestig zou vooral gekenmerkt worden door onderdanigheid aan autoriteiten en gehoorzaamheid aan verzuilde
belangen. Nog in 1964 bekritiseerde de politicoloog Daalder de Nederlandse pers wegens
haar gebrek aan “wezenlijke onafhankelijkheid”, omdat men niet speurde naar de politieke
waarheid en soms zaken liever onder water hield dan ze naar buiten te brengen.198 En met
zijn befaamde schotschrift Tegels lichten of Ware Verhalen over de Autoriteiten in het Land
van de Voldongen Feiten, gepubliceerd in 1972, wist journalist Henk Hofland een genadeloos beeld te schetsen van een gedienstige pers die in de voorafgaande decennia zweeg als
het gezag daarom vroeg.199
Is het een adequaat beeld? Sommige pershistorici menen van wel en stellen dat de
werkelijke vernieuwing van de Nederlandse pers pas in de loop van de jaren zestig gestalte
kreeg. Anderen plaatsen daar een genuanceerder beeld tegenover en zien al eind jaren
vijftig een beweging richting een meer onafhankelijke journalistiek op gang komen. Een
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beknopte blik op de na-oorlogse geschiedenis van de Nederlandse pers lijkt de laatsten
gelijk te geven.
De kranten

Na de bevrijding was er een korte bloei van de diverse verzetsbladen die naam hadden
gemaakt tijdens de oorlog, maar begin jaren vijftig waren de meeste dagbladlezers teruggekeerd naar de kranten die ze voor de oorlog ook al lazen, inclusief dezelfde verdeling over
de zuilen. Ook de institutionele en personele dwarsverbanden tussen politiek en media uit
het interbellum werden hersteld.Het Vrije Volk, bijvoorbeeld, was eigendom van de PvdA
en de NVV, en de hoofdredacteur werd aangesteld door het partijcongres van de PvdA.
ARP-fractievoorzitter Sieuwert Bruins Slot was tevens hoofdredacteur van Trouw. En
KVP-leider Carl Romme was tot begin jaren vijftig politiek hoofdredacteur van de Volkskrant. Dergelijke nauwe banden betekenden overigens niet dat heel de redactie in dienst
stond van partijpolitieke belangen. Er was bij deze kranten eerder sprake van twee gezichten: een deel van de krant stond in het teken van politieke berichtgeving en commentaren, het andere deel toonde zich meer een verslaggeverskrant. Veel redacteuren
200
hielden zich helemaal niet met politiek bezig.
De dankzij de wederopbouw toenemende welvaart vormde een gunstige voedingsbodem voor de Nederlandse dagbladpers. Het gezamenlijke abonnementen-aantal verdubbelde tussen 1940 en 1958 van anderhalf naar drie miljoen. Een groot deel van deze groei
kwam op conto van neutrale dagbladen als De Telegraaf en het Algemeen Dagblad, al zagen
ook kranten met een sociaal-democratische signatuur als Het Parool en Het Vrije Volk hun
oplages licht stijgen. Vooral de spectaculaire groei van De Telegraaf, die vanwege haar
gedrag in de oorlog een verschijningsverbod kreeg en pas vanaf 1949 weer uitkwam, baarde opzien. In betrekkelijk korte tijd wist de krant uit te groeien tot het grootste dagblad
van Nederland, met een aanpak die sterk verwant was aan die van de Britse tabloids. En
de niet-politiekgebonden krant viel op door zich vanaf 1957 krachtig te manifesteren als
een “crusading newspaper” naar Amerikaans model, waarbij autoriteiten aan zowel de
linker- als de rechterzijde van het politieke spectrum het moesten ontgelden en de verzuil201
de inrichting van Nederland scherp onder vuur werd genomen.
De neiging tot geheimzinnigdoenerij bij de overheid, gekoppeld aan de breed gedeelde
opvatting dat de pers zich moest onthouden van ‘voortijdige’ publicaties over beleidsvoornemens en overheidsbesluiten, bemoeilijkte echter het werk van journalisten. Het wantrouwen jegens de media overheerste, zeker bij Willem Drees, de PvdA-politicus die van
1948 tot 1958 premier was en diverse rooms-rode coalities leidde.
Hoewel de geheimzinnigdoenerij van autoriteiten werd veroordeeld in de pers, toonden veel hoofdredacteuren zich bereid te schikken en te overleggen met politieke elites en
overheden. Ze repten over journalistieke “vrijheid in verantwoordelijkheid”, waarmee ze
doelden op de maatschappelijke taak van de pers om het algemeen belang voor ogen te
houden, en de hoofdredactionele standpunten hierover werden in de regel door hun re202
dacties geaccepteerd. Er waren echter genoeg eigenwijze journalisten die op basis van
hun eigen uitgesproken opvattingen over vrije nieuwsgaring probeerden hun werk te
doen. Net zoals er genoeg hoofdredacteuren waren die, in navolging van voorbeelden uit
de Britse pers, hun verslaggevers aanspoorden om op het nieuws te jagen.
Een paar bekende affaires ter illustratie. In februari 1956 publiceerde het Haagsch
Dagblad, de Haagse editie van Het Parool, over de rol die de Haagse burgemeester Frans
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Schokking tijdens de oorlog had gespeeld bij de uitlevering van een ondergedoken joods
gezin. Veel kranten veroordeelden deze onthulling omdat zij ongepast zou zijn, de NRC
voorop. Maar anderen gingen zelf speuren en ontdekten dat een overheidscommissie die
het gedrag van Schokking vrijpleitte nogal eenzijdig te werk was gegaan. Uiteindelijk
leidden de publicaties tot het vertrek van Schokking.203
Een nog bekendere affaire werd de Greet Hofmans-affaire later dat jaar. Onthullingen
in het Duitse weekblad Der Spiegel, over de constitutionele crisis die dreigde te ontstaan
naar aanleiding van de vriendschappelijke relatie tussen gebedsgenezeres Greet Hofmans
en koningin Juliana, werden aanvankelijk verzwegen in Nederland. De verenigde hoofdredacteuren besloten in te gaan op het verzoek van premier Drees om geen aandacht te
besteden aan de kwestie, al werd er in de loop van de affaire wel degelijk – zij het terughoudend – over geschreven. In het vakblad De Journalist bekritiseerde een journalist van
Het Parool na afloop het overdreven angstige en “onverantwoordelijk zwijgzame” gedrag
van de Nederlandse journalistiek. En er waren meer journalisten die een ongemakkelijk
gevoel aan de hele affaire overhielden. Het was volgens mediahistoricus Huub Wijfjes een
moment van bewustwording voor de Nederlandse journalistiek: een meer kritische hou204
ding zou noodzakelijk zijn om het vertrouwen van het publiek te behouden.
Dat bleek onder meer toen Drees in september 1957 parlementair journalist Faas van
de Volkskrant een jaar wilde uitsluiten van toegang tot alle ministeries omdat hij via journalistiek speurwerk de kern van de nieuwe Miljoenennota had weten te achterhalen en
daarover publiceerde. Deze ‘straf’ zette veel kwaad bloed bij journalisten en Drees moest
bakzeil halen na een breed gesteunde protestactie. De actie was tekenend voor de afnemende gezeggelijkheid van de pers in de tweede helft van de jaren vijftig. Journalisten
gingen zich steeds nadrukkelijker bezinnen op hun eigen rol in de samenleving en hun
205
verhouding tot de overheid.
De beweging richting een meer ongebonden houding kwam bij een breed palet aan
kranten op gang, evenals bij weekbladen als Vrij Nederland. Het vastpinnen van deze
omwenteling op een exact jaartal is lastig, aangezien het een geleidelijk proces betrof.
Pershistoricus Frank van Vree wijst op een verandering in de journalistieke cultuur in de
tweede helft van de jaren vijftig en begin van jaren zestig die hij samenvat met de steekwoorden “professionalisering”, “groeiend zelfbewustzijn” en “relatieve autonomie”. Rond
1960 sloeg de stemming op veel redacties om en werd de vanzelfsprekendheid van de
206
institutionele banden en de gehoorzaamheid aan autoriteiten steeds vaker bediscussieerd.
Ook Wijfjes stelt dat vanaf 1960 een fase van “kritische autonomie” haar intrede deed in
de Nederlandse journalistiek. Het instrumentele gebruik van media door de politiek en
het maatschappelijke middenveld maakte langzaam plaats voor de autonome hantering
van professionele normen.207
Zo werd in de kring van katholieke journalisten al rond het midden van de jaren vijftig gediscussieerd over de vraag of de katholieke pers zich wel zo eendrachtig achter de
KVP moest scharen, wat zich onder andere vertaalde in een meer pluriforme aanpak bij de
Volkskrant.208 En al eind jaren vijftig pleitte de hoofdredacteur van de protestantschristelijke krant De Rotterdammer, Evert Diemer, voor een minder dienende rol. In 1961
wees hij de binding van de pers aan een partij zelfs af als principieel verwerpelijk. Ook het
christelijk dagblad Trouw ging een steeds zelfstandigere koers varen, los van de ARP, nadat
hoofdredacteur Bruins Slot eind 1962 afstand nam van de traditionele christelijke politiek.
Dergelijke opvattingen contrasteerden met die van bijvoorbeeld Het Vrije Volk, een krant
die zich in deze periode nadrukkelijk bleef profileren als “een partijkrant in de meest speci52

DEEL I

—

DE ACHTERGRONDEN

fieke zin van het woord”, zoals een prominent PvdA-lid het in 1960 bij een jubileum
noemde.209
Naast deze relatief vroege tekenen van ontzuiling binnen de pers, speelde ook het
overheidsbeleid inzake Nieuw Guinea een rol bij het ontstaan van een meer kritische
houding op krantenredacties. De kwestie-Nieuw Guinea, die was ontstaan na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949, vormde aanvankelijk geen splijtzwam. Vrijwel de voltallige vaderlandse pers steunde het Nederlandse overheidsbeleid om Nieuw Guinea te behouden en niet aan Indonesië over te dragen. Maar tegen het eind van de jaren vijftig
ontstond daarover steeds meer twijfel, onder meer verwoord door het communistische
dagblad De Waarheid en Het Parool. In 1961 begonnen liberale kranten als het Algemeen
Handelsblad en de NRC, alsmede Trouw, eveneens hun scepsis over en kritiek op het
Nederlandse Nieuw Guinea-beleid te uiten.
Parallel aan het ontstaan van een meer kritische en autonome houding, was er sprake
van een inhoudelijke vernieuwing van de pers in de tweede helft van de jaren vijftig. Dat
werd vooral zichtbaar bij Het Parool, de Volkskrant, het Vrije Volk, De Telegraaf en het
Algemeen Handelsblad – allemaal kranten waarvan de centrale redactie in Amsterdam
zetelde. Geïnspireerd door de Angelsaksische aanpak, werden de opmaak en de inhoud
van kranten opgefrist. Puntig en luchtig werd het nieuwe adagium, met aandacht voor
botsende meningen en human interest, zonder de feiten geweld aan te doen of over te gaan
op sensatiejournalistiek. Ook de nieuwsagenda werd verbreed, zodat er meer ruimte kwam
210
voor nieuwsonderwerpen buiten de eigen zuil en aandacht voor primeurs.
Van alle hierboven genoemde kranten, speelde vooral Het Parool een belangrijke rol in
deze vernieuwing. De oud-verzetskrant onderscheidde zich met een lichte en menselijke
toets in de interviews, achtergrondartikelen en vele rubrieken. Het links georiënteerde
landelijk dagblad was populair zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Zo besteedde de
redactie aandacht aan de prostitutie, de penoze en de onderbuik van de samenleving,
evenals aan de showbizz-wereld. Daarnaast investeerde zij eind jaren vijftig ook in financieel-economische berichtgeving. Er was tevens ruimte voor journalistieke experimenten.
Redacteur Willem Witkampf startte in 1956 bijvoorbeeld met wekelijkse full quoteinterviews met alledaagse mensen, een vorm die tot dusver onbekend was in Nederland.
Zijn aandacht voor het grote portretterende interview en voor de ‘gewone’ man zou ruime
navolging krijgen in de jaren zestig. En veel Parool-medewerkers onderhielden nauwe
banden met Amsterdamse kunstenaarskringen, waardoor de meer non-conformistische
denkbeelden uit die hoek ook doorsijpelden in de kolommen van de krant.
Het Parool probeerde ook een onafhankelijke koers te varen ten opzichte van de andere
leden van de sociaal-democratische Rode Familie waartoe het behoorde. Dit had vooral
gevolgen voor de relatie met de Vara. Deze verhouding raakte in de tweede helft van de
jaren vijftig verstoord omdat Het Parool een voorstander was van een nationale omroep en
haar afkeer van het verzuilde omroepbestel niet onder stoelen of banken stak. De krant
toonde zich ook geïrriteerd over het feit dat PvdA-leider Jaap Burger tevens voorzitter van
de Vara was. Uit onvrede over de wijze waarop Burger als PvdA-fractievoorzitter sinds de
val van de rooms-rode coalitie in 1958 oppositie voerde, riep de krant in 1961 zelfs op tot
het aftreden van Burger. Het is tekenend voor de verzuilde verhoudingen in Nederland
211
dat deze oproep groot nieuws was. Het werd gepercipieerd als een paleisrevolutie.
De eigenzinnige koers van Het Parool zou verder worden bestendigd door de nieuwe
hoofdredacteur, Herman Sandberg, die in het najaar van 1961 aantrad. In tegenstelling
tot zijn voorgangers, weigerde Sandberg lid van de PvdA te worden. Hij wilde van Het
53

ACHTER HET NIEUWS EN DE GEBOORTE VAN DE ACTUALITEITENRUBRIEK

Parool een agressieve, progressieve en bovenal onafhankelijke krant maken. Zijn inspiratie
haalde Sandberg voornamelijk uit Groot-Brittannië, waar hij vlak voor zijn aantreden als
hoofdredacteur correspondent was geweest. Vooral Britse tabloids als Daily Mail en Daily
Express, met hun markante visuele presentatie, pittig opgeschreven nieuws en levendige
features, hadden indruk op hem gemaakt. In navolging zou Het Parool een strakkere
vormgeving krijgen en extra aandacht besteden aan de achtergronden van het nieuws en
de politiek. Het resultaat was een strakke, visueel aantrekkelijke en moderne krant die veel
aanzien genoot onder journalisten. Het Parool zou het voorbeeld voor velen vormen, ook
wat betreft de ongebondenheid.212
Vanaf het eind van de jaren vijftig was er dus een beweging richting een meer onafhankelijke en kritische opstelling van de journalistiek op gang gekomen. Deze beweging
voltrok zich lang niet bij alle kranten en deels gebeurde zij ook onderhuids, waarmee zij
niet altijd meteen zichtbaar was in de kolommen. Maar de identificatie met politieke
partijen, kerkelijke autoriteiten of maatschappelijke organisaties maakte langzaam en soms
schoksgewijs plaats voor een vrijere en meer zelfstandige meningsvorming. In dat opzicht
is een belangrijk symbolisch moment, het schrappen van de onderkop “katholiek dagblad
voor Nederland” door de Volkskrant in 1965, niet het beginpunt geweest van die onafhankelijkere opstelling, maar eerder een teken dat het proces al geruime tijd aan de gang
was.
Radio, bioscoopjournaal en documentaires

Andere media waren in deze periode veel minder bezig hun grenzen te verleggen. De
programmering van de Nederlandse radio was in de jaren vijftig, toen de radio qua populariteit op haar hoogtepunt was, voornamelijk niet-controversieel en mainstream. Er was
een vaste zenderindeling waardoor de Avro en de Vara via de ene golflengte en de confessionele KRO en Ncrv via de andere golflengte te beluisteren waren. Radio was gericht op
het grote publiek en had, los van de nieuwsbulletins, vooral een verstrooiingsfunctie. Het
presenteerde zich als een gezellig medium voor het gehele gezin en de beluistering vond
ook voornamelijk in de avonduren in gezinsverband plaats. Daar sloot de programmering
bij aan.
Centraal in het aanbod stonden grote showprogramma’s als De Bonte Dinsdagavondtrein (Avro), Negen heit de klok (KRO) en Showboat (Vara), waarin sketches, spelletjes en
muzikale optredens aan elkaar werden gepraat door een presentator. Daarnaast waren er
veel muziekprogramma’s, hoorspelen en informatieve radiopraatjes (de zogenaamde causerië), soms afgewisseld met een meer stellige uitzending waarin een spreker vanuit een
specifiek ideologisch standpunt zijn mening gaf over recente maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen. Dit laatste type uitzendingen was echter in de minderheid. De focus lag
vooral op ontspanning.
Wat daarbij gaandeweg de jaren vijftig veranderde was de toon waarop de luisteraars
werden toegesproken. Die werd, geïnspireerd door de werkwijze bij de BBC waar veel
Nederlandse radioprogrammamakers in de leer gingen, gemoedelijker en informeler.
Luisteraars werden aangesproken als de “mensen in het land” en “lief publiek”. Het streven was hen een gevoel van huiselijke betrokkenheid te verschaffen en de aantrekkingskracht van radio aldus te vergroten. Het werkte, tegen het eind van de jaren vijftig bezat
213
99 procent van de Nederlandse huishoudens een radio.
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Een van de belangrijkste spelers in het Nederlandse medialandschap was daarnaast het
bioscoopjournaal, al was het maar vanwege het grote aantal wekelijkse toeschouwers. Het
Nederlandse filmbedrijf Polygoon was al in de vroege jaren twintig gestart met een bioscoopjournaal, in navolging van buitenlandse newsreels als het Franse Pathe en de Amerikaanse Fox Movietone News. De gevatte kwalificatie die een tijdgenoot gebruikte voor de
internationaal circulerende bioscoopjournaals – “een serie rampen die eindigt met een
modeshow” – ging niet op voor het wekelijkse journaal dat onder de naam Hollandsch
Nieuws werd uitbracht. Polygoon schuwde de meer op sensatie beluste aanpak van de
internationale concurrenten en nam langer de tijd voor elk item. Het was eerder “een
gezellige courant die voldoet aan de eischen van een geïllustreerd weekblad”, zoals een
214
tijdschrift midden jaren twintig over Hollandsch Nieuws schreef.
Het bioscoopjournaal laveerde tussen journalistiek en amusement, ook na de oorlog,
toen het werd omgedoopt in het Polygoonjournaal. “Geen sensatie, geen partijpolitiek,
geen reclame”, zo vatte Joop Landré, het voormalig hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst
die in de jaren vijftig directeur van Polygoon was, het redactiebeleid samen.215 De nadruk
lag steeds op de neutraliteit en betrouwbaarheid van het journaal.
Als commercieel bedrijf moest Polygoon voorkomen bioscoopbezoekers van zich te
vervreemden. Het uitgangspunt was: voldoen aan de wensen en verlangens van het publiek. Niet voor niets was het muzikale logo van het journaal een variatie op de bekende
deun Ik heb u lief mijn Nederland. Het publiek was een avondje uit en wilde niet met al te
controversiële kwesties vermoeid worden. Inhoudelijk bood het Polygoonjournaal een mix
van leuke weetjes, indrukken van grote evenementen, achtergrondinformatie bij opkomende trends en nieuwsflitsen over de internationale politiek. De voorkeur ging uit naar
toegankelijke onderwerpen die aantrekkelijke beelden opleverden. Zodoende bracht het
journaal veel sport, positief nationaal nieuws en luchtige items: een wedstrijd ritmisch
typen op muziek, het boekenbal met olijk kijkende schrijvers, een tentoonstelling van
landbouwwerktuigen of de ongemakkelijke introductie van de jitterbug in Nederland.
Kwamen zwaardere onderwerpen aan bod, dan was alles erop gericht het publiek gerust te stellen. Het Nederland dat Polygoon toonde was een maatschappij onder controle,
waarin iedereen zijn plaats wist. En waarin alle vernieuwing tot verbetering leidde, zonder
de nationale waarden en normen aan te tasten. Dit Nederland oogde als een kalm, rustig
land waarin zich – met uitzondering van de watersnoodramp van 1953 – weinig echt
schokkende dingen voordeden. Dreigde bijvoorbeeld een gevoel van onbehagen over de
snelle modernisering van Nederland, dan wist het Polygoonjournaal met een kwinkslag de
angst voor de zoveelste technologische uitvinding te bezweren. De beelden werden begeleid door vrolijke, energieke achtergrondmuziek en de geruststelling kwam deels door de
constante herhaling van thematiek en aanpak van het journaal. Jaar in jaar uit dezelfde
mix van onderwerpen, dezelfde camerastandpunten bij Prinsjesdag, dezelfde huisvrouwen
op de zoveelste Huishoudbeurs, en dezelfde ingeblikte geluiden van een menigte bij voetbalwedstrijden. Met uitzondering van toespraken, werden natuurlijke geluiden meestal in
de studio nagebootst omdat dat goedkoper was.
De stem van de commentator was de grootste troef in de geruststellende werking van
het journaal. De commentator was de Voice of God, de alwetende verteller. Hij gaf het
journaal betekenis. Zonder hem wist het publiek niet waar de barrage aan beelden, muziek
en achtergrondgeluiden op sloeg. Philip Bloemendal vertolkte na de oorlog op karakteristieke wijze deze stem. Dramatisch of snedig, vol woordgrappen of statig en serieus: altijd
was het herkenbaar de stem van Polygoon. Bloemendal legde nadrukkelijke klemtonen die
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extra dramatiek aan de reportages verleenden. Kenmerkend was zijn voorkeur voor het
werkwoord ‘worden’ – vooral “En zo wordt....” aan het eind van een reportage. Het versterkte de indruk dat elke reportage een afgerond verhaal was waarin problemen, indien
aanwezig, werden opgelost.
Een braaf beeld van de Nederlandse samenleving drong zich aldus aan de toeschouwer
op. Een zeer eenzijdig beeld ook, gelet op de vele terreinen waar Polygoon zich principieel
niet aan waagde. Vooral de afwezigheid van alles wat naar verzuiling en politieke verdeeldheid rook was opmerkelijk in een tijdperk waar de ‘schotjesgeest’ een onmisbaar
onderdeel van het maatschappelijk leven was. Door de sterke nadruk op nationale onderwerpen en thema’s – de strijd tegen het water, de arbeidsvlijt, de elfstedentocht, het koningshuis en de zeevaart – suggereerde het bioscoopjournaal een nationale eenheid die in
216
werkelijkheid veel minder hecht was.
De Nederlandse documentaires in de jaren vijftig gaven eveneens een gekleurd beeld van
de Nederlandse samenleving. Dat had minder te maken met de doelstelling om het publiek te behagen, maar hing vooral samen met de kunstzinnige traditie die de Nederlandse
documentaire kenmerkte. Die traditie werd mede beïnvloed door het gedachtegoed van de
vooroorlogse Filmliga. De Filmliga was een collectief van Nederlandse filmmakers en liefhebbers die, geïnspireerd door Russische vormexperimenten met de montage, film als
nieuwe kunstvorm propageerde. Het experiment met beeldcompositie, ritme en beweging
stond voorop, de verhalende cinema en het gebruik van naturalistische geluiden werd
afgewezen. Vandaar dat ook in documentaires de vorm als het meest cruciale element
217
werd beschouwd.
In het buitenland werd de documentaire in deze jaren daarentegen sterk beïnvloed
door een meer politieke opvatting over het doel van documentaires. Een van de belangrijkste ideologen was daarbij de Schotse documentairemaker John Grierson, die stelde dat
documentairemakers tot taak hadden sociale kwesties aan de orde te stellen. Een voorbeeld
van zijn aanpak was de door hem geproduceerde documentaire Housing Problems (1935),
die beroemd is geworden omdat het de eerste Britse documentaire was waarin arbeiders
vanuit hun eigen huiskamers over hun leven en leefomstandigheden spraken. Deze documentaire introduceerde – letterlijk – de stem van slachtoffers die normaal uitgesloten
werden van deelname aan het publieke debat. Griersons opvattingen over wat de documentaire zou moeten zijn lieten in Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten
nadrukkelijk hun sporen na. In de Anglo-Amerikaanse traditie werd de Griersondocumentaire lang beschouwd als de norm: documentaires werden geacht zich bezig te
houden met sociale problemen en door middel van argumenten de kijkers te wijzen op
misstanden.218
Dat was niet een aanpak waarmee de Nederlandse documentairemakers die in de
periode 1945-1960 naam maakten, zich onderscheidden. Deze makers zouden bekend
worden als de zogenaamde ‘Hollandse documentaire school’, al waren er veel onderlinge
stijlverschillen en al werd die benaming vooral achteraf gebruikt door jonge filmmakers
die zich tegen hen af wilden zetten en kritiek hadden op hun gebrek aan engagement.
Op het werk van Joris Ivens na was er inderdaad weinig politiek engagement zichtbaar
in de Nederlandse documentaires in de jaren vijftig, al hadden de makers wel degelijk een
grote betrokkenheid met hun onderwerpen. Veel documentaires hadden de wederopbouw
als thema. Het Nederland dat zij vanuit vaak verassende camerahoeken toonden, was een
land met oer-Hollandse landschappen en eeuwenoude folklore waar de moderne tijd
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voorzichtig haar entree deed. De mensen die in beeld kwamen, waren vooral archetypen:
de arbeider, de visser, de huisvrouw.
De filmmakers zetten de montage sporadisch in als dialectisch instrument,
bijvoorbeeld – zoals Bert Haanstra in zijn documentaire ... en de zee was niet meer (1954)
– om de overgang van het traditionele leven rond de Zuiderzee naar de nieuwe tijd van het
ingepolderde IJsselmeer via constrasterende beelden neer te zetten. Maar veel liever
bedienden zij zich van beeldrijm, waarbij in de vorm vergelijkbare maar inhoudelijk zeer
verschillende shots met elkaar werden verbonden. Of ze legden de nadruk op een
ritmische montage, ter begeleiding van de muziekscore. Het resulteerde in documentaires
219
met een lyrische en metaforische toonzetting.
De vraag was hoe men de specifieke conventies van al deze verschillende media – radio,
bioscoopjournaal en documentaire – kon inzetten bij het nieuwe medium van televisie.
Welke beeldtaal kon men gebruiken, welke rol had de voice-over, welke inhoudelijke accenten moest men leggen?
Zo waren radionieuwsbulletins serieus, kort en actueel, maar zonder illustraties, terwijl
het bioscoopjournaal veelal triviaal, tijdloos en amusementsgericht was, maar wel met het
beeld als uitgangspunt. En in documentaires stonden het visuele aspect helemaal centraal,
maar wel toegesneden op vertoning op een groot scherm waar de met 35mm-filmcamera’s
geschoten lyrische beelden van Nederland het best tot hun recht kwamen. Wat moest je
dan met het kleine televisietoestel met het uiterlijk van een hondenhok, een beeldbuis met
een diameter van amper 22 cm en een vaak matige geluidsontvangst? Het nieuwe medium
zou velen vaak voor raadselen plaatsen – zeker in het begin.
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4
TELEVISIE IN NEDERLAND: DE MOEIZAME START

In de herfst van 1957 bestond de Nederlandse televisie zes jaar en critici hadden veel om
over te klagen. Er was te weinig zendtijd met te veel matig geslaagde quizspelletjes en
variétéprogramma’s, “ondermaatse piasserij met overdreven grijnsbekjes”, middelmatig
komediespel en “neerdrukkende sombere toneelstukken”, oordeelde Elseviers Weekblad.
Waren dit wel de juiste ingrediënten voor een substantieel televisiemenu?
“Voor de individuele prestaties van onze televisiemensen en de inventieve kracht
van velen hunner hebben wij de grootste bewondering. Ook weten wij maar al te
goed, onder welke uiterst lastige, vaak deprimerende omstandigheden daar moet
worden gewerkt. Maar afgezien van alle persoonlijke sympathie vergt de plicht, dat
men soms hard moet zijn. Wij hebben niet om televisie gevraagd – maar nu we er
eenmaal een hebben, dient ook onder ogen te worden gezien, dat zachte heelmees220
ters stinkende wonden maken.”
Harde woorden, maar de kritiek werd algemeen gedeeld. De publieke belangstelling liet
navenant te wensen over. Begin 1957 waren er nog maar een kleine honderdduizend
toestellen verkocht, veel minder dan verwacht. Van een massamedium was geen sprake,
laat staan een succesvol massamedium.221
“Wij hebben niet om televisie gevraagd”: deze verzuchting van Elseviers Weekblad typeerde de stemming. We wilden niet, maar moesten toch. Waarom? Televisie ging in
Nederland in 1951 van start om defensieve redenen. De meeste betrokken partijen achtten de tijd nog niet rijp, maar gingen overstag uit angst hun positie te verliezen. En het is
deze weinig enthousiaste, defensieve houding geweest die het eerste decennium van televisie in Nederland kleurde. Tot frustratie van de programmamakers.
Een experiment

Wat was de reden voor het geringe enthousiasme? Om te beginnen hadden de betrokken
omroepen – Vara, Ncrv, Avro, KRO en Vpro – net in 1947 de strijd om de inrichting van
het radiobestel in hun voordeel beslecht. Het debat daarover was hevig geweest, wat samenhing met het feit dat het niet slechts ging over de wijze waarop de omroepbestel georganiseerd moest worden, maar direct raakte aan de discussie over herstel of vernieuwing
van de naoorlogse Nederlandse samenleving.
De partijen en organisaties die niet gediend waren van de ‘herzuiling’ van Nederland
waren fel van leer getrokken tegen pogingen om het omroepbestel weer langs, in hun
ogen, verouderde vooroorlogse lijnen in te richten. Dat zou immers de modernisering van
Nederland in de weg staan en tot een monopolisering van de ether leiden. Daartegenover
stonden de omroepen en de aan hen gelieerde politieke partijen die vreesden dat hun
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tegenstanders er vooral op uit waren hen monddood te maken. Bovendien vonden ze dat
de geponeerde tegenstelling tussen ‘restauratie of doorbraak’ een valse voorstelling van
zaken impliceerde. Ook met een omroepbestel dat ruimte gaf aan de verschillende maatschappelijke stromingen zou vernieuwing mogelijk zijn. Dat de omroepen in 1947 hun
positie wisten te behouden, was voor hen een opluchting. Zij wensten daarop hun positie
te consolideren. Forse investeringen in een nieuw, duur en ongewis medium als televisie
pasten daar niet bij.222
Niet dat men de ontwikkelingen op televisiegebied niet volgde: al vóór de oorlog lanceerden de omroepen diverse televisieplannen. In 1935 dienden de Vara, KRO en Ncrv
zelfs een aanvraag in om gezamenlijk een televisiezender te mogen exploiteren. Maar dergelijke acties waren er vooral op gericht te voorkomen dat andere – particuliere – organisaties het initiatief naar zich toe zouden trekken. De omroepen voelden er weinig voor om
écht met televisie te beginnen, liet Vara-bestuurslid Jan Lebon in 1937 intern weten. “Zij
achten de televisie-experimenten een bodemloze put en willen dan ook slechts zooveel
223
doen, dat de touwtjes in hun handen blijven.”
Die houding was na de oorlog niet veranderd. Bovendien maakten omroepbestuurders
zich zorgen of hun leden de dure televisietoestellen wel zouden kunnen betalen in deze
periode van wederopbouw. Bij de confessionele omroepen heerste er daarnaast weerzin
tegen visuele media. Bij de Ncrv lag televisie moeilijk vanwege de traditionele afkeer in
protestants-christelijke kring van visuele uitingsvormen als film en toneel, terwijl bij de
KRO televisie werd beschouwd als een potentieel gevaar voor de morele volksgezondheid.224
Vergelijkbare afwegingen speelden een rol bij de tweede betrokken partij, de politiek.
Vooral het financiële argument woog zwaar. Hoe kon de regering tijdens de wederopbouw spaarzaamheid van burgers en overheid vragen, als zij de aanschaf en exploitatie van
een overbodig luxe-artikel als televisie zou bevorderen? Met name minister-president
Willem Drees (premier van 1948 tot 1958) toonde zich om deze reden lange tijd tegenstander van de plannen om televisie in te voeren.225 Maar ook morele en cultuurpolitieke
argumenten werden aangehaald. De televisie, zo waarschuwde een KVP-kamerlid, zou
meewerken “aan de schepping van het verfoeilijke artikel massamens”.226
De angst dat televisie zou leiden tot geestelijke vervlakking, smaakbederf en ondermijning van de cultuur kwam regelmatig tot uiting in het publieke discours rond het nieuwe
medium. In deze angst klonken echo’s door van vooroorlogse cultuurpessimisten als historicus Johan Huizinga, die midden jaren dertig waarschuwde voor de “geestelijke nivellerende werking” van massamedia zoals radio en film. De angst vond daarnaast een voedingsbodem in het naoorlogs cultureel klimaat, waarin de vermeende vervlakking, vereenzaming en verloedering die de moderne massasamenleving als gevolg van de industrialisatie veroorzaakte een voortdurende bron van zorg vormde. De actieve nationale cultuurpolitiek die kort na de oorlog door de idealistische minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen (OK&W), de theoloog Gerardus van der Leeuw, werd bepleit, was daar
een uiting van. De overheid, zo meende de politieke en culturele elite, had een belangrijke
taak om als hoedster van morele normen het volk geestelijk “te verheffen”. Vanuit deze
227
opvatting moest televisie vooral als een cultureel vraagstuk beschouwd worden.
En in cultureel opzicht waren er – met de Amerikaanse televisie als verontrustend
voorbeeld – veel bedenkingen. Weliswaar ontbrak het lange tijd aan harde onderzoeksgegevens over de invloed van televisie, aan speculaties was geen gebrek. Zo waarschuwde de
adjunct-directeur van het Centraal Planbureau, de socioloog Fred Polak, in 1951 in een
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veelgeciteerd artikel in De Gids voor de verstrekkende negatieve invloed van televisie op de
volkscultuur: het zou “een laag-bij-de-gronds wereldbeeld” kweken die van de kijker een
“geestelijke lilliputter” zou maken.228 De auteur van een boekje over televisie vatte in een
terugblik op die eerste jaren de aanvankelijke weerstand tegen het nieuwe medium handzaam samen:
“De weerstand begon met verhalen over T.V.-ziekten. [...] Daarna kwamen de
schele T.V. ogen in de mode. Sommigen ook vreesden niet-bestaande radioactieve straling, anderen hoorden weer vaag van kwade dampen spreken. Men
vreesde de invloed op de studie, de moraal, de zelfwerkzaamheid en de criminali229
teit. Kortom, het televisie-apparaat werd gevreesd als een doos van Pandorra.”
Geen wonder dat de voor het televisiebeleid verantwoordelijke staatssecretaris van
OK&W, de KVP-er Jo Cals, bezorgd sprak over de “veelal in mineur gestelde, dikwijls
zelfs verbijsterende berichten over de culturele en sociale consequenties der televisie” die
de regering noopten zich zorgvuldig te bezinnen op de invoering van dit nieuwe medium.230
Dat men ondanks alle bezwaren toch besloot van start te gaan met televisie was in hoofdzaak te danken aan de druk van het bedrijfsleven, in casu Philips. Maar zelfs Philips handelde niet primair uit overtuiging, maar ging vooral tot actie over om haar positie veilig te
stellen.
Al sinds eind jaren twintig onderzocht Philips de mogelijkheden van televisie. Eerst
werkte men met de mechanische variant, die al snel als weinig bruikbaar terzijde werd
geschoven, en vervolgens experimenteerde het bedrijf met elektronische televisie. Maar
hoewel Philips wel investeerde in de ontwikkeling van de techniek, had de top van het
bedrijf weinig fiducie in televisie. Het apparaat zou voor een massamedium veel te duur
zijn en leverde een matige beeldkwaliteit op. Meer vertrouwen had men in de aan televisie
verwante protelgram, een kathodestraalbuis die beelden op een scherm aan de muur pro231
jecteerde.
Pas in 1948 besloot de top van Philips doelbewust in te zetten op televisie, om te
voorkomen dat het elektronicaconcern de slag zou missen in de internationale strijd om
het leiderschap op de televisiemarkt. Zoals een Philips-directeur, in maart 1948 op bezoek
in de Verenigde Staten, in een opgewonden telegram aan zijn collega’s in Eindhoven
meldde:
“No time to lose. Television is marching on and from here the whole world over.
232
The only question is: who marches on with television: Philips or the others?”
Het concern ging van start met proefuitzendingen en lobbyde daarnaast voor en achter de
schermen actief bij de Nederlandse regering voor een snelle invoering van televisie. Op die
manier zou het zich verzekeren van een goede thuismarkt, van groot belang – zo betoogde
Philips – voor de afzet van toestellen in het buitenland en daarmee voor het voortbestaan
van het bedrijf.
De proefuitzendingen van Philips Experimentele Televisie, te ontvangen bij een select
aantal uitgezette toestellen in de regio Eindhoven, maakten indruk. Tussen maart 1948 en
juli 1951 werden 264 uitzendingen live de ether in gestuurd onder leiding van regisseur
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Erik de Vries. De gevarieerde programmering van nieuws, cultuur, educatie en amusement gaf een voorproefje van wat mogelijk was. Het bood Philips bovendien de gelegenheid publicitair flink uit te pakken. In toenemende mate verschenen er enthousiaste berichten in de pers over de nieuwe technische mogelijkheden en de veronderstelde geschiktheid van Nederland als televisieland. “Wanneer krijgt Nederland televisie?”, kopte
De Tijd ongeduldig in oktober 1948.233
Het belangrijkste argument van Philips was echter van defensieve aard: als televisie niet
werd ingevoerd, zou dat een ernstige rem zijn op de ontwikkeling van Philips en de beoogde industrialisatie van Nederland. Begin 1949 verklaarde grondlegger Anton Philips
publiekelijk dat men “geen ogenblik [mag] wachten om televisie ook in Nederland ingang
te doen vinden”, een jaar later waarschuwde Philips-president Frans Otten dat uitstel ertoe
zou leiden “dat het Philipsbedrijf binnen tien jaar ten gronde zal zijn.”234
In alliantie met de PTT, die verantwoordelijk was voor de straalverbindingen, voerde
het elektronicaconcern aldus de druk steeds verder op. En met succes, al is over Philips’
politieke lobby achter de schermen weinig bekend.235 Het regeringsbeleid was er in deze
periode op gericht ondernemers de sturende kracht in de economische ontwikkeling van
Nederland te laten zijn, zodat de strategie van Philips in vruchtbare bodem viel. Vanaf
1949 echoden de verantwoordelijke bewindslieden de door het concern aangedragen
argumenten dat televisie bevorderlijk was voor werkgelegenheid, welvaart en het nationaal
prestige. Sterker nog, zo verklaarde staatssecretaris Cals in mei 1951, “alleen de vestiging
van een Nederlandse officiële televisie zal de nationale industrie de grondslag schenken
voor stimulering van de export”. De gelijkstelling van Philips aan ‘de nationale industrie’
236
geeft aan wat voor gewicht het concern in de schaal legde.
In dit krachtenveld schoof de regering op richting instemming met de komst van televisie. Maar omdat het een gevoelige materie betrof, met verdeelde opvattingen en belangen (ook binnen het kabinet237), verliep de besluitvorming op een tweeslachtige en kronkelige wijze. In feite kan men zeggen dat Nederland het televisietijdperk in is gerommeld.
En dat de uitkomst van de besluitvorming, mede dankzij alle machtsstrijd en gesloten
compromissen, niemand echt gelukkig stemde.
Een eerste stap in de besluitvorming was de installatie van een Televisiecommissie, in
oktober 1948. Deze moest antwoord geven op de vraag of Nederland vooral in technische
en organisatorische zin klaar was voor televisie. Aangezien de PTT, Philips en Nozema (de
organisatie die het Nederlandse zenderpark beheerde en voor 60 procent in handen was
van de PTT) een belangrijke stem hadden in de commissie, was de conclusie positief. Wel
adviseerde de commissie een experimentele periode in te lassen voordat televisie definitief
238
ingevoerd zou worden. Philips had inmiddels laten weten samen met de PTT de technische verzorging van de uitzendingen op zich te willen nemen en alle apparatuur, faciliteiten en know how te zullen leveren. Voor de programmaverzorging rekende het concern op
de omroepverenigingen, waarbij men wel een soort neutrale omroep in gedachten had die
slechts ‘algemene’ programma’s zou uitzenden.239
Tegen deze achtergrond besloot het kabinet in december 1949 in te stemmen met een
experimentele periode van twee jaar. De PTT en Philips zouden de zendinstallatie leveren,
Philips de televisieapparatuur en de omroepen de programma’s. Een ogenschijnlijk helder
en duidelijk besluit, dat echter summier naar buiten werd gebracht. De Tweede Kamer
werd formeel pas twee jaar later – zelfs nadàt de experimentele periode in oktober 1951
van start was gegaan – van het besluit op de hoogte gebracht.240 Het probleem was dat er
over de invulling van het experiment nog geen consensus was, laat staan over het vervolg
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erop. Er lagen twee grote en gevoelige vraagstukken. Wie ging het betalen? En wie zou het
voor het zeggen krijgen bij de televisie? Achter de schermen ontrolde zich een felle strijd
over deze kwesties en het zou tot de herfst van 1951 duren voordat televisie definitief
groen licht kreeg.241
De omroepen kwamen door de voortvarende acties van Philips en het kabinet in een
moeilijke positie. Eigenlijk wilde geen van hen – met uitzondering van de Avro – zich in
het televisie-avontuur storten, maar tegelijkertijd moesten ze wel. Als andere (commerciele) partijen de programma’s gingen verzorgen, zou dat de positie van de omroepen ernstig
ondermijnen. En de gedachte dat de staat zich met de inhoud van de uitzendingen zou
bemoeien, werd onaanvaardbaar geacht.
Het spook van een nationale of commerciële televisie dwong de omroepen aldus tot
actie. Met tegenzin namen de omroepbestuurders de verantwoordelijkheid voor de programma’s op zich. Een lobby was noodzakelijk om te garanderen dat de omroepen bij de
organisatie van het nieuwe medium betrokken zouden worden. “Wij zullen daarom telkenmale de naam van de Omroepverenigingen moeten koppelen aan het woord televisie”,
242
stelde het hoofdbestuur van de Vara in een vertrouwelijk rapport. Maar moesten de
omroepen televisie actief ter hand nemen? “In de allergeringste mate!”, verkondigde KROdirecteur Paul Speet in 1949 in een intern memorandum. “Doelbewust zou ik willen
afsturen op een zeker minimum dat van ons verlangd kan worden.”243
Elke omroep zegde fl. 150.000 per jaar toe voor de duur van het experiment en Philips
en de PTT investeerden ieder fl. 300.000. Omdat de regering, onder druk van een tegenstribbelende minister-president, verder geen extra geld wilde bijdragen, was het de vraag of
dat afdoende was. Dankzij het strategisch opererende Philips kon men toch van start gaan.
Het concern bouwde het voormalige kerkgebouwtje Irene in Bussum om tot televisiestudio en stelde deze inclusief apparatuur, technische faciliteiten en personeel gratis ter beschikking aan de omroepen. De financiële basis was evenwel bescheiden.244
Zeggenschap over de regie van het experiment en het vervolg erop liet zich lastiger regelen. Aanvankelijk was afgesproken dat Nozema de verantwoordelijkheid zou krijgen
voor de experimentele periode, maar minister-president Drees greep in toen deze organisatie té voortvarend te werk ging. In mei 1951 maakte de regering bekend dat het ministerie
van OK&W verantwoordelijk werd voor het televisiebeleid, waarmee zij de regie naar zich
toetrok. Nozema moest zich beperken tot technische vraagstukken. Ook werd duidelijk
dat de regering geen enkele toezegging wilde doen over het vervolg van het experiment.
Dit betekende dat de omroepen helemaal niet zeker waren van hun positie. Het was zelfs
de vraag of zij, als televisie definitief werd ingevoerd, verantwoordelijk zouden blijven voor
245
de programma’s.
Een offensief was geboden. Al in het begin van 1951 had Verenigingsraad van de Vara
formeel protest aangetekend tegen de wijze waarop en het tempo waarin de regering
meende televisie te moeten invoeren.246 In mei trokken de vier grote omroepen, verenigd
in de Federatie van Omroepverenigingen, met veel misbaar hun toezegging tot deelname
aan het experiment in. En in de Tweede Kamer klonken protesten en benadrukten de aan
de omroepen gelieerde politici dat, indien televisie er toch zou komen, alleen de omroepverenigingen de juiste bagage en het verantwoordelijkheidsbesef hadden om programma’s
te verzorgen. De culturele bedenkingen jegens het nieuwe medium werden zodoende
ingezet om de plek van de omroepen in het televisiebestel veilig te stellen.247
De druk die de omroepen uitoefenden had gedeeltelijk succes. Zij richtten eind mei
het samenwerkingsorgaan de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) op. Na overleg met
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de regering kreeg de NTS de machtiging om met ingang van oktober 1951 televisieuitzendingen te verzorgen. Een kwart van de zendtijd zouden de omroepen besteden aan
‘gezamenlijke programma’s’248, de rest mochten ze met eigen programma’s vullen. Daarnaast kwam er een breed samengestelde Televisieraad die zich zou buigen over de sociaalculturele aspecten van televisie én de inrichting van een toekomstig televisiebestel.
Het was voor alle betrokkenen wel duidelijk dat het niet bij een experiment zou blijven. Tegelijkertijd bleek echter uit de Eerste Televisienota die kort daarop verscheen, dat
de regering nog veel in het vage liet over de toekomst van het medium. “De regering heeft
de televisie over ons volk laten komen”, klaagde een PvdA-kamerlid in december 1951.
Alleen al vanwege dat feit, diende de overheid een helder beleid te voeren. Maar in de
249
politieke constellatie waarin televisie tot wasdom kwam, bleek dat een lastige opgave.
Het is in dit licht begrijpelijk dat de openingstoespraak van OK&W-staatssecretaris
Cals bij de eerste televisie-uitzending, op dinsdag 2 oktober 1951, een wat tobberige toon
had. Nu de vele “moeilijkheden” rond de totstandkoming van televisie waren overkomen,
rees bij hem de vraag: was deze nieuwe verworvenheid wel een overwinning? Ging nu niet
de techniek de mens overheersen? Cals sprak de hoop uit dat televisie de verspreiding van
cultuur zou bevorderen, maar waarschuwde tegelijkertijd dat bij dit nieuwe medium het
voeren van het juiste beleid “een uitermate moeilijke aangelegenheid” was. En ter afsluiting van zijn rede riep de KVP-er “Gods onmisbare zegen” in. Het nieuwe medium zou
250
het nodig hebben.
De praktijk

De introductie van televisie in Nederland ging dus gepaard met een intrigerende mengeling van hoge verwachtingen, stevig aangezette waarschuwingen en manifeste tegenzin. In
dit alles klonk een groot ontzag voor de invloed van het nieuwe massamedium door.
Volgens een minderheid vormde televisie een enorme verrijking. “Wat de atoomkracht is voor de menselijke samenleving, kan de televisie zijn voor onze cultuur”, schreef
de prille NTS hoopvol in haar eerste verslag.251 Gekoppeld aan tal van culturele en educatieve idealen, zagen sommigen televisie als een middel tot culturele verheffing. Piet Beishuizen, programmaleider bij Philips Experimentele Televisie, voorspelde begin 1951 in
een boek over televisie dat het medium “verstrekkende gevolgen” zou gaan hebben voor
het dagelijkse leven van mensen. Hij toonde zich verwachtingsvol over wat televisie de
kijkers kon bieden. Van toneel, danskunst en opera tot live reportages van nieuwsgebeurtenissen en “het brengen van grote persoonlijkheden op de beeldschermen in de huiskamers”.252
Volgens veel anderen vormde het nieuwe medium echter een potentiële bedreiging.
“De gevaren zijn enorm”, waarschuwde Het Vrije Volk in 1953. Het “indringingsvermogen” van televisie op het publiek was volgens de krant zo groot dat experimenteren met
programma’s gelijk stond aan “levensgevaarlijke geestelijke koorddansererij”.253 Ook Beishuizen wees op de risico’s, aangezien de kijkers in hun huiskamers volkomen open stonden voor wat hun vertoond werd:
“Onbespied, niet belast met de plichten der conventie, zullen in de toekomst millioenen de ogen naar het televisiescherm richten, door dit huiselijke comfort volkomen ontvankelijk voor wat hun wordt geboden. Dit juist maakt televisie een gevaarlijk medium.”254
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Bij de omroepen klonken vergelijkbare geluiden. Televisie was een bedreiging, signaleerde de voorzitter van de KRO, pater J.B. Kors, in 1954, “er kan alleen nog getracht
worden het gevaar zoveel mogelijk te verminderen”.255 En de diverse boeken over televisie
die in de loop van de jaren vijftig verschenen, schreven over “dat gigantische wapen, dat
omverwerpende, wijzigende, afbrekende en weer opbouwende massamedium” waar iedereen met de grootst mogelijke omzichtigheid mee om moest gaan.256
In deze context zou men verwachten dat de keuze van de programmamakers en de
samenstelling van de programma’s ook met grote zorg omgeven waren. Dat blijkt een
misvatting. Dankzij de geringe animo van de omroepbestuurders en de beperkte middelen
die men beschikbaar stelde, had televisie een schrale start. Daarbij kwam dat de hoeveelheid door de regering beschikbaar gestelde zendtijd uiterst gering was: drie uur in de week,
verspreid over twee dagen. En die zendtijd moest nog eens over zes verschillende partijen
(de vijf omroepen plus de NTS) verdeeld worden. De perceptie was dat het op deze manier toch niks met televisie zou worden. De kleine televisie-afdelingen kregen aanvankelijk
veelal een stiefmoederlijke behandeling. Door het nieuwe medium weinig ruimte te geven,
werd zodoende “het gevaar” verminderd.
Maar de omroepbestuurders beschouwden televisie tegelijkertijd ook als een potentiële
rivaal van de radio, omdat het nieuwe medium dankzij zijn vermeende oppervlakkigheid
en de sensatie van het “ver-zien” een grote aantrekkingskracht zou kunnen hebben op de
massa. Angstvallig werden de radio-afdelingen gescheiden gehouden van de televisieafdelingen. Zo ontstonden er twee verschillende culturen binnen elke omroep. De overstap naar televisie werd bij de radio-afdelingen – die in de jaren vijftig hun gouden jaren
beleefde – gezien als een vorm van verraad. Legio zijn de anekdotes van programmamakers
die met hoon werden bejegend omdat ze bij het nieuwe medium gingen werken. “Wat ga
je in Godsnaam doen: in een achterkamertje wat zitten knutselen?”, kreeg Piet te Nuyl te
257
horen toen hij in 1952 bij de Vara de radio voor televisie inruilde.
Degenen die de overstap maakten waren vaak mensen waar men bij de radioafdelingen niet goed raad mee wist. Sommigen keerden na een paar maanden, geschrokken door de technische complicaties en de moeizame omstandigheden waaronder gewerkt
moest worden, weer terug naar het vertrouwde medium. Degenen die bij de televisieafdeling overbleven kregen gezelschap van medewerkers met toneel- of cabaretervaring en,
in mindere mate, met een achtergrond in de film of journalistiek. Gezocht werd naar
mensen die zowel de juiste creatieve instelling, als de juiste “mentaliteit” hadden, passend
bij het gedachtegoed van de betreffende omroep. Dat laatste plaatste vooral de KRO, de
Ncrv en de Vpro voor een probleem, omdat ervaren programmamakers met de vereiste
katholieke, protestantse of vrijzinnig-protestantse achtergrond een schaars goed waren. En
een duidelijk beeld van wat voor bagage iemand nodig had om televisie te kunnen maken,
258
ontbrak. Iedereen moest het vak nog leren.
De basis werd gelegd in Groot-Brittannië, waar de BBC op verzoek van de Vara in juni 1951 een cursus voor de toekomstige televisiemakers had georganiseerd. Elke omroep
mocht twee kandidaten sturen. Vervolgens werd iedereen in studio Irene in het diepe
gegooid. Weliswaar was de ervaren regisseur Erik de Vries, gedetacheerd door Philips, er
aanvankelijk voor begeleiding en advies, maar het meeste leerden de prille televisieregisseurs in de praktijk. Daarbij leunde iedereen op een vaste NTS-staf, ook afkomstig van
Philips, die verantwoordelijk was voor de technische verzorging en het camerawerk. Tot
hun beschikking stonden twee studiocamera’s, een filmcamera, twee 35mm-projectoren,
een 16mm-projector en één diaprojector. Vooral de techniek kreeg aandacht. Wat er op
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programmatisch gebied mogelijk was, moest men al doende, met vallen en opstaan, ontdekken.259
En er ging veel mis. “De enthousiaste, dag en nacht zwoegende tv-staf heeft heel wat
deraillementen domweg moeten slikken”, noteerde journalist Marinus Schroevers in zijn
eind jaren vijftig verschenen boek over televisie.260 In de eerste jaren waren er nogal wat
“experimenten over de ruggen van de kijkers”, erkende ook het Handboek voor kijkers.261
Het lastige was dat al die uitglijders voor iedereen zichtbaar waren. Vrijwel alles dat werd
uitgezonden – op aangekochte films na – was live. Deels omdat het technisch niet anders
kon, maar ook omdat alle betrokkenen ervan overtuigd waren dat dát de kracht van televisie was. Live-uitzendingen vormden ‘echte’ televisie, het vertonen van gefilmde opnames
werd gezien als een zwaktebod. Pas eind jaren vijftig zou er langzaam verandering komen
in deze opvatting.262
De verrichtingen op het televisiescherm werden vanaf het begin nauwgezet gevolgd
door de pers. Niet vreemd gelet op de publieke discussies rond de invoering van televisie.
Maar daardoor waren de verwachtingen hooggespannen, zodat het gebodene in het begin
extra tegenviel. Het resultaat was een constante, veelal kritische stroom van artikelen. Het
meest gehoorde commentaar was dat programma’s “amateuristisch” overkwamen.
Programmamakers klaagden dat de pers hen teveel onder druk zette. “Naast waardevolle kritische opmerkingen was er ook een vaak irritante en soms zeer onbillijke beoordeling van het werk der televisie-scheppers”, signaleerde een Ncrv-medewerker begin jaren
263
zestig. Er was daardoor weinig gelegenheid om zich rustig te ontwikkelen en creatief te
werk te gaan. En omroepbestuurders klaagden dat de negatieve recensies ingegeven waren
door oneigenlijke motieven, aangezien diverse kranten eigenlijk voorstander waren van
een nationale omroep. Maar de vele kritiek maakte ze ook mismoedig. Een jaar na de start
van televisie vroeg Vara-voorzitter Jaap Burger vertwijfeld “wie er eigenlijk de schuld heeft
dat wij aan deze zaak begonnen zijn”?264
Toch lieten de programmamakers zich niet uit het veld staan. De onderlinge sfeer was
goed en alles was nieuw. In zijn memoires was televisieregisseur Willy van Hemert, destijds werkzaam bij de Vara, vol lof over het eerste decennium. Wat hem trof was de persoonlijke betrokkenheid van alle medewerkers, de lol van het steeds weer ontdekken van
nieuwe mogelijkheden “en vooral die spanning: nu gaan we de lucht in, nu is er geen
terug meer.”265
De werkwijze was ook anders dan bij de radio. Aangezien er maar één kleine studio
was en alle apparatuur moest worden gedeeld, werd er veel meer samengewerkt en speelden de tegenstellingen en concurrentie tussen programmamakers zoals die bij de radio
leefden veel minder een rol. “Het was een volstrekt andere mentaliteit”, herinnerde Vara’s
televisiesecretaris Wim Rengelink zich.
“Je zat regelmatig met mensen van andere omroepen om de tafel. En iedereen had
266
toch een beetje de pioniersgeest, zo van: jongens, dit gaan we voor elkaar boksen.”
Wel raakten de kleine televisieteams overbelast. Het maken van televisie bleek “een ontzaglijk tijdrovend werk”, signaleerde de Verenigingsraad van de Vara in 1954, “de te volbrengen taak [is] feitelijk té zwaar en zeker té omvangrijk voor de paar medewerkers die
zich aan het nieuwe medium hebben gewijd”.267 Uit een interne enquête, in 1956 gehouden onder verschillende programmamedewerkers, bleek dat velen circa 80 uur per week
werkten.268
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Van specialisatie was in het begin amper sprake, iedereen deed alles: de reportage over
de opening van de Staten-Generaal, het vrouwenprogramma, de kookrubriek, het kinderhalfuurtje, het gezelschapsspel, de causerie. Omdat er maar één zender was, kozen de
meeste omroepen ervoor een tamelijk algemeen programma te bieden, zonder veel uitgesproken geprofileerde uitzendingen. Culturele en informatieve programma’s voerden
aanvankelijk de boventoon, maar al snel lag het accent op de meer populaire genres, zoals
amusement, toneel en kleinkunstprogramma’s. Op die manier hoopten de omroepen
meer kijkers te trekken.
Voorbeelden haalde men uit het buitenland en vooral van de radio.269 In de eerste helft
van de jaren vijftig werd de televisie ook regelmatig aangeduid als “beeldradio”. Het nieuwe medium werd beschouwd als verlengstuk van het oude. Daarnaast vormden cabaret en
kleinkunst een inspiratiebron. Veel aandacht ging uit naar het televisiespel, de speciaal
voor televisie geschreven (of aangepaste) toneelstukken. Het was vooral met dit bewerkelijke genre dat de omroepen elkaar probeerden te overtroeven.270
Maar de uitvoering van alle programma’s was lastig. Studio Irene was met 100 m² te
klein en primitief, en alles moest op een koopje. Weliswaar kwamen er midden jaren
vijftig twee studio’s bij, Vitus en Eltheto, maar het bleef qua faciliteiten behelpen.271 En
hoewel Philips een reportagewagen ter beschikking had gesteld, werd deze tot frustratie
van de programmamakers vaak door het concern in beslag genomen voor publieksdemonstraties. Sterker nog, het bedrijf dat dankzij haar actieve lobby hoofdverantwoordelijk was
voor de vroege start van televisie in Nederland, trok zich al tijdens de experimentele periode geleidelijk terug uit de financiering van apparatuur en personeel. Philips zag te weinig
commercieel perspectief in het ontstane televisiebestel.272
De smalle basis waarop de programmamakers televisie moesten maken hing vanzelfsprekend samen met de geringe beschikbare middelen. Na afloop van de eerste twee jaar,
waarbij de omroepen zelf zorg droegen voor de financiering van de programma’s, zegde de
overheid toe om – vooruitlopend op de te heffen kijkgelden – de voortzetting van televisie
financieel mogelijk te maken.273
Tabel 4.1: Overheidsfinanciering van televisie-uitzendingen274
jaar

bedrag (in guldens)

1954
1955
1956
1957
1958
1959

2 miljoen
3.9 miljoen
4.3 miljoen
5 miljoen
5.9 miljoen
7.9 miljoen

Met de overheidsbijdrage was de toekomst van televisie voorlopig veiliggesteld. Maar het
bleef woekeren met de middelen. In vergelijking met het buitenland hadden de Nederlandse programmamakers buitengewoon weinig te besteden. Bij de Britse televisie kon
men per uur vijf keer zoveel uitgegeven, bij de Duitse televisie drie keer zoveel.275
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Tabel 4.2: Besteedbaar bedrag (gemiddeld) per uur bij de Nederlandse televisie276
jaar

bedrag (in guldens)

1952
1955
1957
1958
1960
1961

1750
1750
2225
3000
5000
5500

Een groter probleem was de geringe zendtijd, die aanzienlijk minder was dan in omringende landen. De Belgische televisie beschikte bijvoorbeeld in de jaren vijftig over drie
keer zoveel zendtijd.277 Het met name door Drees verkondigde standpunt dat televisiekijken tijdens de wederopbouw uit sociale en economische overwegingen niet teveel gestimuleerd moest worden, vormde een rem. Hierdoor stemde de Nederlandse regering met
grote terughoudendheid in met zendtijduitbreiding. “Televisie werd in het begin klein
gehouden”, meende het toenmalige hoofd van de Vara-televisieafdeling, Piet te Nuyl,
achteraf.278 De Nederlandse overheid vond een graduele groei te verkiezen boven een snelle
expansie.
Tabel 4.3: Zendtijduitbreiding Nederlandse televisie279
datum

zendtijd per week

2 oktober 1951
1 januari 1955
22 augustus 1956
1 januari 1957
1 april 1959
1 januari 1960
1 oktober 1960
1 oktober 1961
1 oktober 1962

3 uur
8 uur
10 uur
12 uur
15 uur
18 uur
22 uur
26 uur
30 uur

Wegens de beperkte middelen die de verschillende televisie-afdelingen ter beschikking
kregen, was het slechts mondjesmaat mogelijk mensen aan te stellen. Den Haag dicteerde
het tempo. Elke keer dat de regering wat zendtijd erbij gaf, plus wat meer geld, konden
nieuwe medewerkers aangenomen worden. “Dan werden weer panisch mensen benoemd”, vertelde Gijs Stappershoef, sinds 1954 in dienst bij de Vara-televisie, in een
terugblik.280 Het gevolg was dat de televisie geen harmonische groei kende, maar zich
schoksgewijs ontwikkelde. Onderstaande tabel illustreert dat.
Tabel 4.4: Omvang personeel tv-afdelingen Vara en KRO gerelateerd aan de zendtijduitbreiding281
jaar

zendtijd

Vara

KRO

1951
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

3 uur
8 uur
10 uur
12 uur
12 uur
15 uur
18/22 uur
26 uur
30 uur

4
10
11
13
16
20
27
38
48

4
8
11
13
18
25
32
42
53
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Er was in deze omstandigheden veel reden tot klagen en de omroepen deden dat ook met
grote regelmaat. De Vara trok in haar Jaarverslag van 1955 flink van leer. De zendtijd was
te gering, de hoeveelheid beschikbaar geld per zenduur “belachelijk laag” en vooral de
traagheid waarmee de overheid beslissingen nam was “een verschrikking”.282 Het was zo
lastig werken, verklaarden ook de andere omroepen. “Steeds weer”, schreef de KRO in het
najaar van 1957, “moeten alle plannen tot uitbreiding en verbetering in een donkere hoek
van de kast worden geschoven, omdat de zendtijden voor de Nederlandse televisie laag
worden gehouden en de financiering ervan nog volkomen in de lucht hangt.”283
Televisiesecretaris Rengelink, in dienst van zowel de Vara als de NTS, klaagde gedurende de hele jaren vijftig in diverse gremia dat de ontwikkeling van de televisie gehinderd
werd door slechte studiofaciliteiten, een gebrek aan materieel en, vooral, het ontbreken
van een langetermijnvisie in Den Haag. De regering gedroeg zich als “een halfbakken
vrijer die wel graag wil maar niet durft”, constateerde hij in 1958.284 Het dreef de televisiemedewerkers tot wanhoop. “De trage besluitvorming is afschuwelijk geweest”, benadrukte Rengelink achteraf.285
De omroepstrijd

De besluitvorming verliep ook traag. Zelfs zo traag dat toen in september 1953 aan de
experimentele periode van twee jaar een einde kwam, de regering een overgangsregeling
moest afkondigen die steeds voor periodes van drie of vier maanden tot januari 1956 werd
opgerekt. De verlenging was nodig omdat het lang duurde voordat de politiek een definitief besluit nam over de inrichting van het televisiebestel. De opvattingen en belangen
waren, meer nog dan vijf jaar eerder, dermate verdeeld dat besluitvorming onmogelijk
leek.
De door de regering ingestelde Televisieraad had een advies uitgebracht waarin nadrukkelijk werd gepleit voor definitieve invoering van televisie, plus een forse uitbreiding
van de zendtijd. Tegelijkertijd was men voorstander van een grote mate van samenwerking. Een situatie waarbij elke omroep afzonderlijk programma’s verzorgde, zoals bij de
radio, zou te duur zijn en bovendien de kwaliteit van de programma’s ondermijnen. Maar
in een minderheidsnota distantieerden de omroepen, vanzelfsprekend ook vertegenwoordigd in de Televisieraad, zich van dit standpunt. Ook bij de televisie moesten “de grote
286
geestelijke en maatschappelijke stromingen voldoende uitingsmogelijkheden hebben”.
Het eerste standpunt neigde in de richting van een nationale omroep, het tweede bepleitte duidelijk een televisiebestel geënt op het bestaande radiobestel. Het was aan de
inmiddels tot minister van OK&W gepromoveerde Cals om tot een voorstel te komen dat
hij door het parlement kon loodsen. Landelijk waren er veel voorstanders van een nationale omroep, met name bij media als Het Parool, Vrij Nederland, de ‘neutrale’ pers en de
Vpro. Ook een deel van de PvdA-achterban was voor een ingrijpende hervorming van het
bestel.287
Maar in de Tweede Kamer lagen de verhoudingen moeilijker. Bovendien kon Cals
niet zonder de steun van de omroepen, die immers een belangrijk deel van de programma’s moesten vullen. In zijn Tweede Televisienota, die in december 1953 verscheen,
verklaarde hij daarom dat de verzorging van televisie moest worden toevertrouwd aan de
bestaande omroepverenigingen. Maar de nota bepleitte ook een “algemeen programma”
van de NTS, waarvoor een kwart tot de helft van de zendtijd ingeruimd zou worden. In
feite beoogde Cals een compromis tussen de bestaande standpunten.288
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In overleg met de vier grote omroepen presenteerde hij in 1954 een Ontwerp Televisiebesluit. Maar bij de uiteindelijke behandeling van de voorstellen in de Tweede Kamer
in maart 1955, trokken de omroepen hun medewerking aan het compromis van Cals in.
Het bleek dat de omroepen en de aan hen gelieerde partijen onderling flink verdeeld
waren over de inrichting van het televisiebestel.289
De Vara, en met name televisiesecretaris Rengelink, was door alle ervaringen een voorstander geworden van veel meer samenwerking bij de televisie, onder andere in een gezamenlijk televisiejournaal. Anders zou volgens Rengelink de televisie in Nederland nooit
goed van de grond komen. Vandaar dat de PvdA, bij monde van fractieleider en Varavoorzitter Burger, zich in grote lijnen kon vinden in het idee van een algemeen programma.290
Maar bij de katholieken leefde de vrees dat het voorstel van Cals de opmaat naar een
staatsomroep vormde. Instemming met een algemeen programma zou de ondermijning
van het hele omroepbestel betekenen, en daarmee een einde maken aan het katholieke
geluid in de ether, gericht op de eigen katholieke achterban. Zodoende wilde de KVP niet
verder gaan dan instemmen met een “gezamenlijk programma”, dat verzorgd zou worden
door de omroepen namens de NTS. De KVP-motie werd uiteindelijk aangenomen, dankzij steun van de overige confessionele partijen. De facto was daarmee de autonomie van de
291
omroepen in het televisiebestel bevestigd.
Het hieruit voortvloeiende Televisiebesluit, dat op 1 januari 1956 van kracht werd,
wordt vaak gezien als een triomf van de verzuilde omroepen.292 Het sloot een tijdperk af
waarin de keuze tussen een nationaal of een verzuild omroepbestel centraal stond. Niet
alleen de NTS, maar ook de afzonderlijke omroepverenigingen kregen een zendmachtiging. Toch was er geen sprake van een eensgezind optreden van de omroepen. Hun visie
op de taak en organisatiewijze van televisie liep duidelijk uiteen. Bij sommige omroepen
heerste dan ook onvrede over het bereikte resultaat. Volgens Rengelink had “de behoudzucht” gewonnen.293
Desondanks was dit de organisatiestructuur waarmee gewerkt moest worden. In reactie op de vele kritiek die daardoor ontstond op de versnippering en de “hokjesgeest” bij de
televisie, werden de omroepen gedwongen zich te verdedigen en naar buiten toe één front
vormden. In feite kan men stellen dat pas ná de invoering van het Televisiebesluit de omroepen gezamenlijk gingen optreden. Tegen het eind van de jaren vijftig had de Federatie
van Omroepverenigingen zich ontwikkeld tot een invloedrijke pressiegroep die zich teweer
stelde tegen alles wat als een wezenlijke ondermijning van het omroepbestel werd beschouwd. En verweer was nodig. Immers, nauwelijks was de strijd om de basis van het
televisiebestel beslecht, of de volgende dreiging diende zich aan: de commerciële omroep.294
In de tweede helft van de jaren vijftig hadden verschillende organisaties, geïnspireerd door
de komst van commerciële televisie in Groot-Brittannië, een concessie-aanvraag voor de
exploitatie van commerciële televisie ingediend. De meest serieuze gegadigde was de Onafhankelijke Televisie Exploitatie Maatschappij (Otem), gesteund door een groep van
banken, grote concerns en dagbladen, waaronder De Telegraaf, NRC, de Volkskrant en Het
Parool. Het doel van Otem was om programma’s te brengen onderbroken door reclame,
waarbij de programma’s bekostigd zouden worden uit reclame-inkomsten.
De val van de rooms-rode coalitie in 1958 zou de discussie hierover in een stroomversnelling brengen, aangezien het liberaal-confessionele kabinet-De Quay dat aansluitend
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aantrad, liet weten in beginsel voor toelating van reclame te zijn. In de Nota inzake Reclametelevisie (1961) werd die gedachte verder uitgewerkt in een voorstel voor een omroepbestel dat sterk leek op het Britse model. Naast het bestaande televisienet moest er een tweede net komen dat commercieel geëxploiteerd zou worden.
Deze ontwikkelingen leidden tot grote consternatie bij de omroepen. Bij de Vara
toonde men zich mordicus tegen reclametelevisie. Rengelink schreef waarschuwende
brochures als Sprong in het duister en net als andere prominente leden van de Vara schuwde hij enige stemmingmakerij niet in zijn pogingen te wijzen op de gevaren van commerciële televisie. Deze zou geheel in het teken komen te staan van “show, geweld en sex”,
295
betoogde Rengelink. Niet het grootkapitaal, maar de omroepverenigingen met hun
culturele en maatschappelijke taak moesten verantwoordelijk blijven voor de programma’s. En reclame was boerenbedrog, zo verklaarde Vara-voorzitter Burger. In diverse
geschriften werd uitvoerig stilgestaan bij de desastreuze gevolgen die reclame zou hebben
voor het geestelijk peil van de Nederlandse bevolking.
Het werd al snel duidelijk dat ook een meerderheid van de Tweede Kamer tegen invoering van commerciële televisie was. In maart 1963 werd een motie van de VVD om in lijn
met het regeringsvoorstel reclametelevisie toe te staan verworpen. Voor De Telegraaf was de
uitkomst aanleiding om de oorlog te verklaren aan de omroepen. De ‘infiltratie’ van de Vara,
KRO en Ncrv in de diverse fracties in de Tweede Kamer werd gehekeld, er zou sprake zijn
296
van een “zuilendictatuur”. Ook kranten als Het Parool toonden zich ontstemd.
Het wachten was op een regeringsvoorstel dat wel op een meerderheid in de Tweede
Kamer kon rekenen en de toenemende onrust over het omroepvraagstuk maakte dat daar
haast bij geboden was. De druk werd nog verder opgevoerd doordat de commerciële partijen niet stil bleven zitten. In 1960 was Radio Veronica, een initiatief van enkele zakenlieden, al met uitzendingen begonnen vanaf een schip dat net buiten de territoriale wateren lag, waarmee zij de Nederlandse wet omzeilden.
Vier jaar later kreeg dit initiatief navolging met de komst van TV Noordzee, een zeer
populaire commerciële radio- en televisiezender op een kunstmatig eiland in de Noordzee.
De regering meende dat de fundamenten van het omroepbestel door deze ‘illegale’ commerciële zender werden aangetast en greep eind 1964 in door de marine er op af te sturen.
Al deze gebeurtenissen hielden de gemoederen flink bezig. En de apotheose moest nog
komen. In februari 1965 zou het liberaal-confessionele kabinet Marijnen ten val komen
over het omroepbeleid.
De discussie over het omroepbestel bereikte zodoende in 1965 haar hoogtepunt, maar
het mag uit deze schets van het debat duidelijk zijn dat de omroepen van het begin af aan
constant op hun qui vive moesten zijn. Het televisiebestel was een strijdtoneel geworden,
waarbij de verdedigers, de omroepen, zich steeds moesten rechtvaardigen. En waar de
programmamakers zich steeds bewust moesten zijn van de belangen van ‘hun’ omroep,
hoezeer zij mogelijk ook gekant waren tegen de wijze waarop televisie dankzij het Televisiebesluit van 1956 was georganiseerd.
De groei van het nieuwe medium

Had de invoering van het Televisiebesluit een gunstig effect op de populariteit en professionaliteit van het medium? Voor de programmamakers veranderde er aanvankelijk weinig, ook omdat de organisatiestructuur min of meer hetzelfde bleef en, vooral, de financiele middelen nog steeds beperkt waren. Er werd weliswaar kijkgeld geheven, maar het
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aantal kijkers was dermate bescheiden dat daarmee de kosten nog niet werden gedekt.
Het probleem was dat de defensieve start van televisie in Nederland zijn weerslag had
op de bereidheid om dit nieuwe medium aan te schaffen. De eerste uitzendingen in 1951
waren grote publiekstrekkers, waarbij drommen mensen zich verzamelden rond de weinige televisietoestellen tentoongesteld in etalages of cafés. Maar al snel was de nieuwigheid er
van af. De geringe zendtijd, de vele storingen die het beeldscherm de eerste jaren teisterden en de hoge kosten leidden tot een matig enthousiaste ontvangst. Een toestel was duur:
een kleine achthonderd gulden in 1951. Philips verlaagde in 1952 al snel de prijs naar fl.
495, maar dat was nog altijd een fors bedrag, ook al kon men op afbetaling kopen. Voor
een geschoolde arbeider betekende het meer dan twee maandlonen. Televisie werd beschouwd als een luxeartikel dat niet goed paste in het bestedings- en leefpatroon van begin
297
jaren vijftig.
Daarnaast heerste het sentiment dat het een speeltje van Philips was. “Koop het maar
eigenlijk niet want het is een kloteding; het gaat er eigenlijk alleen maar om dat Philips uit
de kosten komt”, herinnerde een Nederlandse huisvrouw zich, “zo’n sfeer hing er omheen.”298 Ook de negatieve kwalificaties en de cultuurkritiek geuit in de discussies rond de
invoering misten hun uitwerking niet. Televisie kampte met een tweeslachtig imago: aan
de ene kant was het een modern medium, een symbool van vooruitgang, aan de andere
kant een verdacht instrument van “cultuurvernietiging”. Het maakte Nederlanders huiverig om tot aanschaf over te gaan.299
Bovendien, de programma’s vielen tegen, zeker in de eerste jaren. “Vaststellen dat de
tv-uitzendingen geen genade vinden in de ogen van het publiek, is zoiets als het intrappen
van een open deur”, signaleerde het Radio Bulletin begin 1952.300 “Een grote sof”, noemde
een kijker het, “als je niets anders te zien krijgt dan een omroepster, een spreker, een voorzitter en nog een spreker, kijk je niet meer.”301
Een enquête onder televisiebezitters, eind 1953 uitgevoerd door Het Parool, onderstreepte dat de kwaliteit van het gebodene matig werd gevonden. Er werd geklaagd over
het amateuristisch peil van de uitzendingen, het geringe aantal culturele programma’s en
het te lage ontspanningsgehalte. Ook waren de kijkers afkerig van politieke of religieuze
propaganda via de televisie: aan “zalvende dominees en paters” had men geen behoefte.302
In Het Nieuws van de Dag schreef een commentator na twee seizoenen dat het medium
tot dusver hoegenaamd niets nieuws had gebracht. Een programma moest volgens hem
prikkelen tot instemming of verzet en dat gebeurde veel te weinig. “In de programma’s zit
(doorgaans) te weinig persoonlijkheid, te weinig ‘pep’.”303 De Nederlandse Vereniging van
Radio-Detailhandelaren deed in deze periode zelfs bij Cals haar beklag dat de programma’s van een dusdanige aard waren, dat zij een rem op de aanschaf van een televisietoestel
bleken te zijn.304
In de tweede helft van de jaren vijftig begon de populariteit van het medium echter
toe te nemen. Het is illustratief dat de Ncrv Gids in de herfst van 1955 de televisie voor
het eerst een eigen pagina achterin de gids toebedeelde; begin 1958 waren de televisiepagina’s naar voor in de gids opgerukt. Want tussen 1957 en 1959, terwijl er geen zendtijduitbreiding van betekenis plaatsvond, was er toch een sterke toename van het aantal verkochte televisietoestellen. De kentering begon in januari 1957, toen voor het eerst in
Nederland meer televisietoestellen werden verkocht dan radiotoestellen. Een jaar later was
het voor alle betrokkenen duidelijk dat televisie in de lift zat. De groei van het televisiepubliek nam eindelijk het tempo aan van dat in omringende landen en overtrof zelfs de
305
officiële schattingen.
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Tabel 4.5: Aantal verkochte televisietoestellen in Nederland306
jaar

tv-toestellen

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

50
150
500
1100
2800
9500
26.000
99.466
239.019
391.036
584.766
801.448

In 1957 bezat slechts 8 procent van de Nederlandse gezinnen een televisietoestel, in 1960
was dat al toegenomen tot een kwart van alle huishoudens.307 Deze versnelde groei werd
veroorzaakt door een combinatie van factoren.
Ten eerste was er sprake van een verbeterde techniek. Er waren minder storingen en
met de uitbouw van het zendernetwerk werd het bereik van de uitzendingen aanzienlijk
vergroot. Aanvankelijk was er maar één zender, Lopik, waardoor alleen in het midden en
westen van het land ontvangst mogelijk was. Vanaf 1958 kon gaandeweg de rest van het
land de Nederlandse televisie-uitzendingen goed ontvangen.308
Een tweede reden voor de versnelde groei was dat vanaf het midden van de jaren vijftig het welvaartspeil in Nederland toenam. In 1954 en 1958 werden “welvaartsrondes”
afgekondigd en stegen de inkomens met circa 6 procent. Een jong arbeidersgezin had eind
jaren veertig gemiddeld fl. 48 schoon per week te besteden. Halverwege de jaren vijftig
was dat gestegen naar fl. 84. Weliswaar zou pas met de loonexplosie van begin jaren zestig
de aanschaf van dure consumptiegoederen massaal toenemen, toch was de ontluikende
welvaart in de tweede helft van de jaren vijftig al zichtbaar. Doordat de koopkracht toenam, werden luxeartikelen als stofzuigers, koelkasten en televisietoestellen voor steeds
309
meer mensen betaalbaar.
Ten slotte leidde een aantrekkelijker programma-aanbod ertoe dat televisie het onderwerp van alledaagse gesprekken werd. Dankzij internationale programma-uitwisselingen
via Eurovisie en de komst van het NTS Journaal in 1956 bleek het publiek belangwekkende nieuwsgebeurtenissen elders ter wereld gewoon thuis te kunnen bekijken. Ook de
uitzending van voetbalwedstrijden en kinderprogramma’s als Dappere Dodo (KRO) of
Swiebertje (Ncrv) droeg bij aan de populariteit. Maar het belangrijkste waren de amusements- en ontspanningsprogramma’s waar de meeste omroepen vanaf midden jaren vijftig
de nadruk op gingen leggen. Vooral programma’s als Pension Hommeles en Dorus (beiden
van de Vara) of de Weekendshow (Avro) kregen een enthousiast onthaal. Dáár werd over
310
gesproken en dat prikkelde weer de nieuwsgierigheid.
Het had bij elkaar een vliegwieleffect: des te meer mensen televisie konden kijken, des
te meer er over gesproken werd. En des te sterker ontstond het gevoel dat men niet achter
kon blijven. Van een onbereikbaar statussymbool, slechts weggelegd voor enkelen, werd
televisie een steeds gewilder prestige-object, een symbool van opwaartse mobiliteit. Als je
er een had, hoorde je erbij.
In 1957 en 1958 bleek uit onderzoek dat televisie niet meer uitsluitend het bezit was
van de materieel beter bedeelde groepen, maar ook in de lagere inkomensgroepen terrein
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won. Vooral in niet-kerkelijke gezinnen en in stedelijke gebieden was televisie procentueel
sterk vertegenwoordigd. Daarbij lag de kijkdichtheid in de grote steden en in het westen
van Nederland beduidend hoger dan in de overige streken, wat zich mede liet verklaren
door de betere ontvangstmogelijkheden. Televisiekijken bleek eind jaren vijftig met name
een activiteit van de Randstedelijke stadsbewoner.311
En de waardering groeide. Niet alleen onder de televisierecensenten, maar ook onder
de kijkers. Een enquête in 1956 onder Vara-leden in het bezit van een televisie wees uit
dat circa 70 procent tevreden was met het aanbod. Vergelijkbare cijfers rolden uit een
onderzoek in 1957 en 1958: tussen de 65 en 70 procent van de kijkers vond dat televisie
aan de verwachtingen voldeed, 18 procent zag hun verwachtingen zelfs overtroffen.312
Het interessante was dat televisiekijkers in hun kijkgedrag amper onderscheid maakten
tussen de verschillende omroepen. Als een familie eenmaal een televisie bezat, keek men,
zeker in het begin, ook naar vrijwel alles. Niet verwonderlijk, gelet op de geringe hoeveelheid zendtijd per week. Het is misschien mede daarom dat uit een NIPO-onderzoek in
1959 bleek dat de tevredenheid met het verzuilde televisiebestel behoorlijk groot was.
Slechts één op de drie ondervraagde televisiebezitters gaf de voorkeur aan een ander omroepbestel, 58 procent vond het bestaande systeem prima. Maar niet zozeer op principiële
gronden, als wel omdat kijkers weinig onderscheid maakten tussen het aanbod van de
verschillende omroepen. Zij selecteerden de programma’s op basis van kwaliteit en veel
313
minder op basis van overtuiging.
Het televisiedecennium dat zo negatief begon, eindigde zodoende in een positieve
stemming. Dankzij de groei van het aantal kijkers leverde het kijkgeld vanaf 1959 genoeg
inkomsten op om televisie kostendekkend te maken. Het gevolg was een zichtbare verruiming van de financiële middelen voor de programmamakers. De pioniersjaren leken
eindelijk voorbij.
De gevolgen van de vroege start

Is de televisie in Nederland eigenlijk niet té vroeg van start gegaan? Toegegeven, een nogal
a-historische vraag, maar gelet op de gang van zaken de eerste paar jaar is het wel gerechtvaardigd hem te stellen. De economische omstandigheden waren weinig ideaal, de benodigde infrastructuur was amper aanwezig en de wil om er een succes van te maken ontbrak
bij de meeste betrokkenen. Sterker nog, tegenzin leek te overheersen, wat tot uiting kwam
in de gelimiteerde financiële middelen en de zeer beperkte zendtijd.
De Televisieraad concludeerde eind 1953 in zijn rapport dat de Nederlandse televisie
begonnen was op een moment dat zij daarvoor nog niet klaar was. En de raad waarschuwde dat indien men voortging met televisie op de “bescheiden, eenvoudige en goedkope
manier” zoals in de eerste twee jaar, het nieuwe medium “aan die eigenschappen” zou
314
sterven.
De omstandigheden verbeterden weliswaar in de loop van de jaren vijftig, maar het
bleef behelpen, zeker in vergelijking met het buitenland. Ook dáár kende televisie veelal
een langzame start en duurde het enige tijd voordat het medium voor vol werd aangezien,
toch kregen de programmamakers meer kansen om zich te ontwikkelen. Bovendien ging
in de meeste Europese landen, met uitzondering van Groot-Brittannië en Frankrijk, televisie net een paar jaar later van start, waardoor de technische en economische condities
gunstiger waren.315
De vroege en tegelijkertijd ook terughoudende start van televisie in Nederland had een
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aantal gevolgen. Het belangrijkste was dat de kwaliteit van de programma’s vaak matig
was. Eigenlijk viel het allemaal nogal tegen. Zoals een kijker over de beginjaren zei: “Het
was niet bepaald een wereldwonder”.316
Deze teleurstelling vond haar weerslag in de sterk achterblijvende verkoopcijfers van
televisietoestellen. En het geringe succes dwong de programmamakers en omroepen zich
te richten op de meer populaire genres, ten koste van andere programmacategorieën. Het
“ontspanningsprogramma” moest voorrang hebben, signaleerde het Vara Jaarverslag van
1958, “nu het er immers om gaat zo snel mogelijk zo veel mogelijk televisiekijkers te krijgen”.317
Daarnaast bleef de uit 1951 stammende gedachte dat televisie om economische en culturele redenen niet té veel gestimuleerd moest worden lang dominant binnen regeringskringen. Dit verklaart de zeer voorzichtige zendtijduitbreiding en trage besluitvorming.
De vroege start werkte zodoende, paradoxaal genoeg, als een rem op de ontwikkeling van
de Nederlandse televisie.
De trage besluitvorming had echter ook te maken met de grote verdeeldheid over de
wijze waarop televisie georganiseerd moest worden. Dat er uiteindelijk een televisiebestel
uitrolde dat sterk geënt was op het radiobestel, is niet verbazingwekkend als men kijkt
naar het buitenland. Ook daar werd televisie steeds ingepast in bestaande omroepsystemen.
Toch blijkt uit bovenstaande schets dat de totstandkoming van het verzuilde televisiebestel minder vanzelfsprekend was dan het lijkt. Zelfs tussen de omroepen bestond verschil van mening over de wenselijkheid en wijze van inrichting van zo’n bestel. Tegelijkertijd heeft het vroege begin van televisie ook een rol gespeeld bij deze continuering van het
verzuilde bestel. Het was immers niet te verwachten dat de Nederlandse omroepen die in
1947 net weer hun positie in de ether hadden heroverd, een paar jaar later lijdzaam achterover zouden leunen bij de start van het nieuwe medium.
De resulterende organisatie en werkwijze bij de televisie hebben zonder twijfel een
snelle professionalisering van het televisievak belemmerd. Ook al werd er veel meer samengewerkt dan bij de radio, elke televisieafdeling moest toch het wiel zelf uitvinden.
Bovendien bleek er al snel een tekort aan creatief talent te zijn.
Het resultaat was een sterk wisselend aanbod. Zo konden de kijkers in oktober 1957
de ene zaterdagavond bij de Vara genieten van een met flair gemaakte aflevering van Pension Hommeles, geregisseerd door de speciaal daartoe aangetrokken Erik de Vries, om de
volgende zaterdagavond bij de KRO een volstrekt mislukte amusementsshow te aanschouwen. “Amateuristisch gebrachte rommel, die men nooit het publiek had mogen
318
voorzetten”, klaagden televisiecritici. Maar het was vooral ook het gevolg van de ‘versnipperde’ aanpak die televisie kenmerkte.
Vanzelfsprekend verdedigden de omroepbestuurders het televisiebestel – ze konden
niet anders. En ze zouden het nog vaak moeten doen. Veel van hun tijd en energie ging
zitten in omroeppolitieke aangelegenheden. “Ze waren in de eerste plaats bezig met de
vraag: hoe staat het ervoor met ons bestaan en ons belang op de korte baan? Hoe behouden wij onze winkel?”, concludeerde Harry van Doorn, oud-voorzitter van de KRO, in
een terugblik.319 Wat er op de werkvloer en in de studio’s gebeurde had daardoor soms
veel minder hun aandacht. Zeker niet bij het medium dat hen min of meer was opgedrongen.
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5
ACTUALITEITEN OP TELEVISIE:
HET VOORZICHTIGE BEGIN

Het had even geduurd. Maar eindelijk, zo signaleerde de auteur van een televisieboekje
enthousiast in 1962, ondernamen de omroepen “lovenswaardige pogingen” om de journalistiek op televisie een eigen plek te geven. Zij kreeg een steeds ruimere plaats in het programma, wat een duidelijke vooruitgang was vergeleken met de voorafgaande tien jaar.
“Actualiteit, nieuwsvoorziening en commentaar waren voor de meeste mannen en vrouwen van het eerste uur begrippen, waar zij wel oog voor hadden, maar [waarvoor] nog niet
voldoende faciliteiten ter beschikking stonden.”320
Was het tot die tijd bedroevend gesteld met de actualiteiten op de Nederlandse televisie? Dat viel mee: er werd volop geëxperimenteerd met de mogelijkheden. Maar de omstandigheden – met de zeer beperkte zendtijd, krappe financiën en een verzuild televisiebestel – waren niet gunstig voor een goede nieuws- en actualiteitenvoorziening. Daarnaast
hadden weinig medewerkers in die eerste jaren een journalistieke achtergrond. Niet bij de
KRO en Ncrv, en evenmin bij de Avro en Vara. Dit alles vormde een rem op het tot
wasdom komen van journalistieke programma’s.
In dit hoofdstuk staan de ontwikkelingen tot 1962 bij de Vara centraal. Ze zijn grotendeels representatief voor wat er bij de overige omroepen gebeurde. In de eerste tien jaar
van het bestaan van de Nederlandse televisie ging, mede door haar kwakkelende start, alle
aandacht uit naar het verkrijgen van een zo groot mogelijk publiek. Het verhogen van de
aantrekkelijkheid van het nieuwe medium stond centraal. Haar matige populariteit moest
zo snel mogelijk worden opgekrikt.
Als gevolg hiervan zou het beleid ten aanzien van de actualiteitenvoorziening bij de
Vara tweeslachtig zijn. Actualiteitenprogramma’s werden wel belangrijk gevonden, maar
hadden in de praktijk niet de prioriteit. Bovendien kreeg een nationaal nieuwsprogramma
de voorkeur boven een eigen nieuwsrubriek, in de hoop dat een algemeen televisiejournaal
het medium aantrekkelijker zou maken. Het resultaat was dat actualiteitenprogramma’s
bij de Vara slechts langzaam vorm kregen.
Globaal beschouwd laat dit eerste decennium zich wat de actualiteitenvoorziening betreft verdelen in drie fases. Tijdens de eerste fase, van 1951 tot 1956, was er sprake van
een fragmentarische aanpak van de actualiteit, met voorzichtige pogingen tot eigen journaals en het aftasten van wat verder, gelet op de beperkte faciliteiten, aan nieuwsvoorziening mogelijk was.
De start van het NTS Journaal in 1956 luidde de tweede fase in, waarbij de programmamakers gedwongen werden om op zoek te gaan naar nieuwe formats voor hun actualiteitenprogramma’s. De nadruk die de omroepen in deze fase legden op amusementsprogramma’s en andere populaire genres beperkte echter de menskracht en mogelijkheden.
De derde fase viel samen met de periode waarin televisie in Nederland doorbrak, tus-
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sen 1959 en 1962. In deze fase was er sprake van een toenemende specialisatie van de
actualiteitenvoorziening, gekoppeld aan een behoefte van de omroepen om zich meer te
profileren met serieuze programmagenres. Het zou leiden tot het ontstaan van een nieuw
format: de actualiteitenrubriek.
De Vara

Alvorens nader in te gaan op deze drie fases, is het zinvol een korte blik te werpen op de
Vara als omroeporganisatie. De Vara beleefde in de jaren vijftig een periode van ongekende groei, dankzij een goed georganiseerde omroepvereniging, een toegankelijk programmablad en een aantrekkelijk programma-aanbod. De omroep zag het als zijn taak om het
publiek te voorzien van hoogstaande cultuur, socialistische voorlichting en verantwoord
vermaak. Hiervoor was een evenwichtige programmering noodzakelijk, in de vorm van
een zogenaamd ‘totaalprogramma’ gericht op een breed publiek, volgens de sandwichformule avant la lettre – zware informatieve uitzendingen afgewisseld met amusementspro321
gramma’s en andere lichte kost om kijkers en luisteraars vast te houden.
Daarbij was de radio gedurende de jaren vijftig verreweg het belangrijkste medium.
Grote publiekstrekkers waren bijvoorbeeld het zaterdagavondprogramma Showboat, geïnspireerd op Amerikaanse voorbeelden, dat met een combinatie van spelletjes, cabaret en
muziek gemiddeld drie miljoen luisteraars trok, en de buitengewoon populaire hoorspelserie De Familie Doorsnee, geschreven door Annie M.G. Schmidt. Tegelijkertijd bracht de
Vara-radio ook politieke rubrieken als Socialistisch Commentaar, uitgesproken door Klaas
Voskuil, de hoofdredacteur van Het Vrije Volk, of het veelzeggende Op de Korrel. De feiten
van de dag door een rode bril, verzorgd door PvdA-kamerlid Evert Vermeer. Een rigide
systeem van tekstcontrole garandeerde dat de radio-uitzendingen niet té aanstootgevend
322
zouden zijn voor het brede publiek dat de Vara wilde bereiken.
De verantwoordelijkheid voor de omroeporganisatie en de programma’s lag bij het
dagelijks bestuur. Dit bestuur bepaalde de koers van de omroep en de marges waarbinnen
de programmamakers konden bewegen. Wat bijdroeg aan het succes van de Vara in de
jaren vijftig en zestig was dat de omroep beschikte over een daadkrachtig en gelijkgestemd
dagelijks bestuur waarin drie personen de dienst uitmaakten: Jaap Burger, Jan Broeksz en
Wim Rengelink.323
Jaap Burger, de man die van 1949 tot 1966 als voorzitter van de Vara optrad, was een
eigenzinnige politicus die op velen overkwam als een ongelikte beer. Maar hij kon ook
charmant zijn, “een bonkige man met een hart van goud”, memoreerde partijgenoot Joop
den Uyl.324 Burger was tussen 1952 en 1962 fractievoorzitter van de PvdA en stond bekend om zijn nogal grove en frontale wijze van oppositievoeren. Hij lag daarom niet altijd
even goed binnen de partijtop, die vreesde dat zijn hoekige optreden kiezers afstootte en
de doorbraak naar een brede volkspartij zou bemoeilijken. Maar bij de Vara had men
weinig moeite met zijn gedrag. Ondanks zijn ouderwetse uitstraling stond Burger open
voor vernieuwing en hij zou in de jaren zestig ook sympathie koesteren voor het streven
naar verjonging binnen de PvdA, zoals die tot uiting kwam in Nieuw Links. Deels kwam
dit voort uit een goed ontwikkeld politiek Fingerspitzengefühl. Voor alles was hij er als
politicus op uit machtsposities voor de sociaal-democratische beweging te creëren om zo
325
het socialisme te verbreiden.
Ook Vara-bestuurder Jan Broeksz was politiek actief, in de jaren vijftig en zestig was
hij lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Maar hij genoot vooral bekendheid als onbe78
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twist zwaargewicht onder de omroepbazen. Als jongste bediende opgeklommen binnen de
Vara, toonde Broeksz zich tijdens en na de oorlog een krachtig voorzitter van de Federatie
van Omroepverenigingen en de Nederlandse Radio Unie (NRU). Hij kreeg later ook
zitting in het NTS-bestuur en het bestuur van de European Broadcasting Union (EBU).
Vanaf 1945 was hij als omroepsecretaris van de Vara verantwoordelijk voor de radioprogramma’s en in 1966 zou hij voorzitter van de omroep worden. Broeksz stond bekend om
zijn strakke leiding en zijn oog voor detail, tegelijkertijd was hij kritisch en niet altijd
makkelijk in de omgang. “Een rechtlijnige, scherpe debater, die precies wist wat hij wilde
en geen centimeter van zijn uitgestippelde koers placht af te wijken”, stelde programma326
maker Arie Kleijwegt, die zowel bij de radio als de televisie met Broeksz te maken kreeg.
327
Het derde bestuurslid, Wim Rengelink, was jonger dan de andere twee. Hij was in
1949 als dertiger in dienst van de Vara getreden en verantwoordelijk voor de televisieprogramma’s. Daarnaast was hij sinds de start van televisie in 1951 tevens secretaris en programmacommissaris van de NTS. Ook Rengelink had een politieke achtergrond en was
politiek actief, zij het alleen op lokaal niveau, als vertegenwoordiger van de PvdA in de
gemeenteraad van Hilversum. Als televisiesecretaris kon Rengelink hard zijn als het moest,
al was hij eerder koppig dan autoritair. Hij gold als het vlotste en toegankelijkste bestuurslid en de sfeer bij zijn televisie-afdeling was liberaler dan die bij de radiosectie van de Vara.
Omroepmedewerkers die klaagden dat ze bepaalde dingen niet mochten, porde hij op en
328
zei: “Zoek nou de grenzen maar eens op”.
Rengelink stond bekend als een “sluwe vos” met duidelijke organisatorische gaven, die
zeer behendig bestuurlijk en politiek kon laveren.329 “Ik behoor tot die mensen die nooit
impulsief reageren”, verklaarde hij over zichzelf. “Ik wil altijd nadenken.”330 In de jaren
zestig zou Rengelink door sommigen, niet altijd in positieve zin, beschouwd gaan worden
als een ‘superbestuurder’ die vrijwel in zijn eentje het omroepbestel bestierde. Dat was wat
overdreven, maar zijn spilposities bij zowel de Vara, de NTS en de EBU (waar hij vanaf
1958 voorzitter van de nieuwscommissie was) gaven hem inderdaad veel macht. Met zijn
bestuursfuncties bij de Vara en de NTS had Rengelink in feite twee petten op. Zelf ervoer
hij dat niet als een probleem, hij genoot van het strategische spel. Rengelink: “Soms
schreef je aan jezelf brieven, heel kwaad, en dan schreef je aan jezelf hele kwade brieven
331
terug.”
Het trio Burger, Broeksz en Rengelink deelde een vergelijkbare achtergrond, een tomeloze werkdrift, een pragmatische inslag en een rotsvast geloof in een betere socialistische
toekomst. Enig paternalisme was het drietal daarbij niet vreemd. Volgens hen hadden de
omroepen een leidende rol bij het opbouwen en in stand houden van een op beschavingsidealen gefundeerde cultuur. Dit rechtvaardigde ook het bestaan van het omroepbestel. En
net zoals een eigen politieke partij, vakbeweging en pers onmisbaar werden geacht in de
strijd om een nieuwe en socialere maatschappij, beschouwden zij ook de eigen omroep als
een noodzakelijke bouwsteen.
Daarnaast liet het trio zich het beste typeren als calvinistische socialisten. “Ze waren
truttiger dan welke kerkelijke protestant ook”, herinnerde de toemalige adjunct-directeur
televisie Gijs Stappershoef zich. Niet per se op zedelijk gebied, maar wel qua levenshouding. Zo was Broeksz geheelonthouder en een tegenstander van smartlappen en voelde
332
Rengelink zich heimelijk thuis bij de programma’s van de Ncrv. Het paste bij de calvinistische inslag van de sociaal-democratie in Nederland, aldus Stappershoef. “Aan de ene
kant sterk ideologisch en vooral idealistisch, aan de andere kant heel ethisch.”333 De Vara
leed in de jaren vijftig aan een wat calvinistisch sentiment, concludeerde ook Rengelink
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achteraf.334 Tegelijkertijd zag het bestuur in dat om de sociaal-democratische verheffingsidealen vorm te geven, creatieve programmamakers de ruimte moesten krijgen. Zeker ook
bij dat nieuwe medium, televisie.
Het aftasten: 1951-1956

Vanaf het begin realiseerden de bestuurders en programmamakers zich dat de kracht van
televisie lag in haar vermogen belangrijke nieuwsgebeurtenissen op het scherm te brengen.
Juist door het in beeld brengen van nieuwsgebeurtenissen en de kijkers het gevoel te geven
daar rechtstreeks bij aanwezig te zijn, bewees televisie haar meerwaarde boven bijvoorbeeld
radio.
Een belangrijke mijlpaal vormde in dat opzicht de kroning van koningin Elisabeth in
juni 1953, die live werd doorgeseind vanuit Londen. Het leverde wat gruizige beelden op,
maar dat deerde niet. De uitzending vormde “een openbaring”, verklaarde minister Cals
335
naderhand. Wat het Nederlandse publiek zag, was het “wonder van het verre-zien”.
“Toen eerst werd ik me van dit wonder, van de kracht die ervan kán uitgaan, volledig
bewust”, schreef de invloedrijke televisiecriticus Henk Schaafsma336. “De belangrijkste
karaktertrek van de televisie is wel haar vermogen ‘de wereld in de huiskamer te brengen’.”337
Maar de geringe zendtijd – aanvankelijk drie uur per week, vanaf 1955 acht uur per
week – die ook nog eens verdeeld moest worden over de vijf omroepen, liet weinig ruimte
om bovenop het nieuws te zitten. De eerste paar jaar overheerste bovendien de overtuiging
dat televisie-uitzendingen zoveel mogelijk live moesten zijn. Televisie werd beschouwd als
een venster op de wereld. Vanuit die verwachting lag sterk de nadruk op live uitzendingen
van actualiteiten, aangezien die het meeste recht deden aan de utopische visie van het ‘verzien’.338
“Directheid is het levensbloed van televisie”, aldus Marinus Schroevers, auteur van een
van de eerste boeken over televisie in Nederland.339 Vandaar dat zoveel mogelijk programmaonderdelen – het televisiespel, de causerie, de quiz, het muziekspektakel, het kinderhalfuurtje – allemaal live vanuit de studio werden uitgezonden. De ‘ware tv-man’,
concludeerde Schroevers, beschouwde het opnemen op film als een hulpmiddel waar men
zo weinig mogelijk gebruik van moest maken.340 Deze opvatting liet zich slecht rijmen met
het gegeven dat veel nieuwsgebeurtenissen plaatsvonden buiten de paar uur per week dat
er televisie-uitzendingen waren. Nieuws werd wel belangrijk gevonden, maar als het niet
live was, was het geen echte televisie: dit vormde een dilemma bij de nog prille nieuwsverslaggeving.
Vooral in het zogenaamde ‘gezamenlijke programma’, verzorgd door de NTS maar
gemaakt door programmamakers van de diverse omroepen, werd geprobeerd aandacht te
besteden aan het nieuws. Het ging daarbij vaak om nationale en geplande onderwerpen als
de opening van de Staten Generaal of het bezoek van de koningin aan het buitenland.
Maar ook actueel nieuws kreeg – zij het incidenteel – aandacht: zo leidde de watersnoodramp van februari 1953 tot een intensieve samenwerking tussen de verschillende televisiesectie’s, resulterend in extra programma’s waarin binnen een paar dagen na de ramp film341
reportages over de getroffen gebieden werden getoond. Het was geen live verslaggeving,
want dat stond de techniek nog niet toe. Toch was de snelheid waarmee gereageerd werd
voor die tijd indrukwekkend. Het smaakte naar meer.
Het besef dat nieuwsverslaggeving een belangrijke pijler in het programma-aanbod
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moest zijn heerste ook bij de Vara, maar de eerste vier jaar zat de omroep duidelijk op een
dubbelspoor. Enerzijds probeerde men wel iets aan actualiteitenvoorziening te doen, anderzijds hamerde Rengelink erop dat nieuwsvoorziening niet een taak van de omroepen
apart moest zijn. Dit standpunt was aanvankelijk vooral gebaseerd op financiële en praktische overwegingen, aangezien Rengelink meende dat de omroepen niet de middelen zouden hebben om elk een eigen journaal te brengen. Bovendien was het Vara-bestuur voorstander van samenwerking daar waar dit mogelijk was.342
Spoedig klonken echter ook meer inhoudelijke motieven door in Rengelinks bezwaren
tegen een versnipperde nieuwsvoorziening. “Nieuws vormt de ruggegraat van televisie”,
schreef hij in 1954 in Vara’s omroepblad De Radiogids.
“Nieuws in de vorm van directe reportages, maar ook nieuws in de vorm van een
zo mogelijk dagelijks filmjournaal van actualiteiten uit binnen- en buitenland. Die
nieuwsvoorziening zal niet afhankelijk mogen zijn van een toevallig op bepaalde
dagen uitzendende omroepvereniging, die om welke reden dan ook bepaalde voor
de meerderheid van ons volk belangrijke actualiteiten niet in het ‘eigen’ journaal
343
zal willen opnemen.”
Het belangrijkste argument was echter dat een goed journaal de aantrekkingskracht en
populariteit van televisie sterk zou vergroten, zoals in het buitenland, met name in de
Verenigde Staten, was gebleken. Vandaar dat Rengelink zich verzette tegen plannen voor
afzonderlijke journaals, die hij als “dwaasheid” afdeed. Als de omroepen vasthielden aan
hun autonomie op dit vlak dreigde er, aldus Rengelink, “een historische fout die fataal zal
zijn voor de Nederlandse televisie”.344 Nadrukkelijk pleitte hij voor samenwerking van de
omroepen bij de nieuwsvoorziening. En als lid van het dagelijks bestuur van de NTS
schuwde hij, om dit voor elkaar te krijgen, enige powerplay niet.
Rengelink bezette in dit opzicht een strategische positie. De Vara had als enige omroep
een lid van het dagelijks bestuur al vanaf eind jaren veertig geheel vrijgemaakt om zich met
televisiezaken bezig te houden. Dit gaf de omroep een duidelijke voorsprong ten opzichte
van de andere omroepverenigingen. Het stelde Rengelink ook in staat vanaf de start van
de NTS in mei 1951 veel tijd te investeren in dit samenwerkingsorgaan.
Zijn functie als programmacommissaris televisie verschafte hem aanzienlijke invloed.
345
Hij was daarmee inhoudelijk verantwoordelijk voor álle NTS-programma’s. Al in de
zomer van 1952 verschenen er nota’s van zijn hand waarin Rengelink zijn gedachten over
een gemeenschappelijk NTS Journaal ontvouwde. Ruim anderhalf jaar later werd zijn
voorstel om daarvoor een film- en journaaldienst in het leven te roepen door het NTSbestuur geaccepteerd. De andere omroepen sputterden aanvankelijk nog tegen, maar in de
loop van 1954 ontstond meer begrip voor de noodzaak van samenwerking. Dit had veel te
maken met de moeizame wijze waarop binnen elke omroep de actualiteitenvoorziening op
de televisie van de grond kwam.346
Het nieuwe medium beloofde veel, als venster op de wereld, maar wat kon je er eigenlijk
mee? Aanvankelijk leefde de notie dat televisie een veredeld soort radio was, oftewel, in de
woorden van Rengelink, “gewoon een praatje met een plaatje”.347 Maar wat voor informatieve programma’s kon men uitzenden? Hoe moesten actuele kwesties op een aantrekkelijke wijze in beeld worden gebracht? Daarover bestonden die eerste paar jaar nog maar
weinig uitgesproken gedachten.
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Illustratief zijn de notulen van de bespreking van de miniscule televisiesectie van de
Vara348, vier man groot, op woensdag 30 januari 1952. Onderwerp was een uitzending die
twee weken later plaats zou vinden. Na enige tijd gestoeid te hebben met het idee van een
politiek poppenspel, verschoof de discussie naar een ander programma-onderdeel: de
actualiteiten. “Wat dit betreft moeten wij vooral in de gaten houden, wat voor actualiteiten er zijn”, vatte de notulen de discussie samen. “We moeten er op gespannen zijn, welke
belangrijke gebeurtenissen wij in de televisie zullen uitzenden.”349 Die belangrijke gebeurtenissen bleken bij nader inzien van alles en nog wat te kunnen zijn. Zo dachten de programmamakers in mei 1952 aan “eventueel een film over de bloeiende Betuwe” en overwoog men een half jaar later een reportage over een kanarietentoonstelling.350
Het geeft aan dat de term ‘actualiteiten’ in de praktijk een handzaam paraplubegrip
was dat allerlei soorten uitzendingen dekte: van live-reportages, studiogesprekken en forumdiscussies tot commentaren op het nieuws en uit het buitenland aangekochte filmflitsen. Maar het konden ook meer tijdloze documentaires zijn over de woningnood, over de
zeesleepvaart of over de Biesbosch.351
Dat aanvankelijk met een dergelijke ruime opvatting van het begrip actualiteiten werd
gewerkt was onvermijdelijk. Vanwege de technische en facilitaire beperkingen konden de
programmamakers in deze begintijd niet erg kieskeurig zijn. Bovendien hadden Rengelinks acties voor een gezamenlijk journaal consequenties voor de mate waarin de Vara
zelf in de eerste vier jaar aandacht besteedde aan nieuws en actualiteiten. Een echt journaal, waartoe de andere omroepen wel pogingen ondernamen, had de Vara aanvankelijk
niet.352
Alleen zo nu en dan werden er reportages uitgezonden. Eén persoon, Ben Steggerda,
die een achtergrond had in radio-amusement, werd verantwoordelijk gesteld voor de liveen documentairereportages. Die gingen over onderwerpen als het bloemencorso in Haarlem, de opening van het Amsterdam Rijnkanaal of het twintigjarig bestaan van de Afsluitdijk.
Deze live-reportages waren omvangrijke operaties die veel voorbereiding, materieel en
menskracht vergden. Televisiecamera’s waren logge, moeilijk verplaatsbare apparaten, er
waren vele honderden meters aan camera- en geluidskabels nodig en circa twintig tot
dertig man om alles mogelijk te maken, plus een aparte ploeg PTT-beambten voor de
straalverbinding. En alles moest tot op de seconde gepland worden. Een ratio van 40 uur
353
voorbereidingstijd voor 1 uur uitzending was normaal. Vandaar dat dergelijke livereportages op incidentele basis werden uitgezonden.
Ook de meer documentair getinte reportages op film werden sporadisch vertoond. Als
dat gebeurde, werd het meteen breed uitgemeten. Zo zond de Vara in oktober 1952 een
reportage uit over een grote stakingsactie bij de Ommelanden in Groningen. Voldoende
aanleiding voor de redactie van De Rode Omroep, het kaderblad voor Vara-functionarissen,
om uitvoerig bij deze uitzending stil te staan en te verwijzen naar de reportage “als wapen
in onze strijd”. “De televisie”, schreef de redactie enthousiast, “is ook voor ons socialisten
een machtig medium”.354
Het machtige medium kampte echter met een gebrek aan mankracht. Het handjevol
programmamakers bij de Vara had ondanks de lage uitzendfrequentie van eens in de twee
weken al moeite genoeg om de zendtijd te vullen met gevarieerde uitzendingen. Actualiteitenprogramma’s kwamen op het tweede plan. Pas op het moment dat de staf uitgebreid
werd, konden de actualiteiten gestructureerder aangepakt worden.
De nieuwe medewerkers waren veelal afkomstig uit de culturele sector. Zoals aangege82
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ven in het vorige hoofdstuk, vond doorstroming vanuit de radio-afdelingen, waar men
ervaring had met journalistiek, in deze periode nog nauwelijks plaats. De Varabestuurders, en met name omroepsecretaris Broeksz, waren huiverig om hun eigen mensen in te zetten voor een medium dat nog niet zoveel voorstelde. Uitzondering vormde de
27-jarige radioverslaggever Piet te Nuyl, die in 1952 hoofd van de kleine televisie-afdeling
werd omdat Broeksz van hem af wou.355
Nieuwe programmamakers werden vooral gerecruteerd onder de jonge creatieve talenten die elders naam hadden gemaakt. Zo trok de Vara in het najaar van 1954 de 34-jarige
Gijs Stappershoef aan als televisieregisseur. Stappershoef had enige ervaring in de journalistiek, maar genoot vooral bekendheid door de regie van enkele succesvolle toneelstukken
en musicals. Zijn taak werd de verzorging van de drama- en amusementsprogramma’s,
daarnaast ging hij zich met reportages bezighouden. Stappershoef zou zich in de loop van
de jaren steeds meer ontpoppen als een dwarse, creatieve en soms ontregelende programmamaker. Maar zijn werkwijze werd stimulerend gevonden en zijn programma’s hadden
veel succes. Vanaf eind jaren vijftig zou hij adjunct-directeur bij de Vara-televisiedienst
worden.
Spoedig na de komst van Stappershoef kwam de eveneens 34-jarige Milo Anstadt de
televisiesectie versterken. Anstadt was redacteur bij Vrij Nederland en chef-redacteur van
de Radio Nieuwsdienst geweest. Hij werd verantwoordelijk voor de actualiteiten en documentaires, maar óók voor het culturele magazine Spiegel der Kunsten en andere kleinkunstprogramma’s van de Vara. Deze combinatie van functies was typerend voor alle
leden van de kleine televisiesectie.
Met de stafuitbreiding, gekoppeld aan een zendtijduitbreiding van drie naar acht uur
per week per 1 januari 1955, nam de productie van reportages beduidend toe. Zodanig
zelfs dat de Vara begin 1955 tòch besloot een eigen journaal te gaan uitzenden. Want met
enige regelmaat klonk vanuit de Verenigingsraad de klacht dat in de Vara-programma’s
een “te weinig socialistisch beeld” werd gegeven. Er was toenemende druk om een “eigen”
sociaal-democratisch geluid te laten horen naast de gekleurde journaals en actualiteiten356
programma’s die de andere omroepen uitzonden. Vanaf de start in 1951 vertoonden
deze omroepen (de kleine Vpro uitgezonderd) met wisselend succes in elke uitzending een
nieuwsjournaal. De Avro had het programma Televizier357, de KRO had de rubriek Telenieuws, ook wel Voor Oog en Oor genoemd358, en de Ncrv presenteerde een Filmjournaal.
Dergelijke programma’s lieten zich het best omschrijven als niet-actuele, versnipperde
en deels verzuilde versies van het bioscoopjournaal. Zo toonde de KRO reportages over de
onthulling van oorlogsmonumenten of ere-promoties aan de Katholieke Universiteit in
Nijmegen, besteedde de Avro aandacht aan de opening van het visseizoen en het bezoek
van prins Bernhard aan Zuid-Afrika en berichtte de Ncrv over het Leger des Heils, de
padvinderij en Nieuw Guinea. Van coördinatie was vrijwel geen sprake en de kijkers
hadden voor het volgen van het nieuws weinig aan deze journaals, door presentatrice Mies
Bouwman aangeduid als “de kleine stukjes en brokjes film die zo nu en dan in de diverse
359
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programma’s werden gedraaid”. Hoewel later van start gegaan, week het Journaal van
de Vara niet noemenswaardig af van de overige omroepjournaals. Ook bij de Vara kwam
vanaf 1955 in vrijwel elke televisie-uitzending een verzameling binnen- en buitenlandse
actualiteiten voorbij, gegoten in een formule die veel overeenkomsten vertoonde met het
Polygoon bioscoopjournaal.
Die sterke gelijkenis met het bioscoopjournaal was bijna onvermijdelijk: het was het
format dat iedereen kende. Bovendien was Polygoon hofleverancier van de cameralieden.
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De omroepen hadden namelijk zelf geen eigen cameramannen in dienst. Ze huurden ze in
bij een aan Polygoon gelieerd filmbedrijf, Interfilm. Anticiperend op de neerwaartse spiraal in het bioscoopbezoek had Polygoon in de eerste helft van de jaren vijftig Interfilm,
een klein 16mm-filmproduktiebedrijfje, opgekocht. Samen met het filmbedrijf Multifilm
richtte Interfilm vervolgens midden jaren vijftig de combinatie Telefilm op. Telefilm ging
vooral in opdracht van het NTS Journaal werken, maar de filmbedrijfjes leverden ook
cameramensen aan de overige omroepen. De combinatie verhuisde eind jaren vijftig naar
Hilversum om geïntegreerd te worden in het productiebedrijf Cinecentrum, waarin al
deze verschillende bedrijfjes samensmolten.361
Vrijwel alle werknemers van deze filmbedrijfjes hadden bij het bioscoopjournaal het
vak geleerd. Daar kwam bij dat het enige voorbeeld op het terrein van visuele nieuwsvoorziening in Nederland op dat moment het Polygoonjournaal was. Vandaar dat de reportages van Vara’s Journaal, evenals die van de andere omroepen, qua stijl en inhoud veel
gelijkenis vertoonden. Ze hadden veelal dezelfde wat blijmoedige toon als het bioscoopjournaal en vaak ook eenzelfde vrijblijvendheid in de onderwerpskeuze.362
Hier was de uitzendfrequentie mede debet aan. Met circa twee à drie uitzendingen per
maand die gemiddeld slechts tien minuten duurden, was het voor Vara’s Journaal niet of
nauwelijks mogelijk het nieuws op de voet te volgen. De financiële middelen waren daarbij beperkt en meestal werden de eigen reportages zonder geluid opgenomen. Achtergrondgeluiden, muziek en de commentaartekst werden er later bijgevoegd. Alleen al het
feit dat het filmen, ontwikkelen en monteren van een binnenlandse reportage al gauw een
dag of twee in beslag nam en de aangekochte buitenlandse reportages slechts éénmaal per
week per vliegtuig Nederland bereikten, dwong de televisiesectie om te kiezen voor on363
derwerpen met een zekere tijdloosheid. Daarnaast had de vrijblijvendheid van de onderwerpen ook te maken met de wijze waarop de leden van de televisiesectie het programma maakten. “Dat was vreselijk”, herinnerde Stappershoef zich. “Wij moesten dat
erbij doen. Dus als je even geen gewone productie had, werd je er op uit gestuurd voor het
journaal.”364
Het resultaat was ernaar. Wat de kijkers voorgeschoteld kregen in elke uitzending van
Vara’s Journaal waren vijf of zes korte reportages – zelden langer dan één à twee minuten
– die altijd enigszins willekeurig achter elkaar geplaatst leken. Luchtige binnenlandse
gebeurtenissen als de opening van het badseizoen in Scheveningen, het huwelijk van actrice Mary Dresselhuys of het bezoek van Kamerleden aan een forellenkwekerij, werden
afgewisseld met gevarieerd buitenlands nieuws als de reis van de West-Duitse bondskanselier Adenauer naar Moskou, een treinramp in Engeland of motorvoetbal in Italië.
Hoe geprofileerd was de Vara met haar Journaal? Het streven om de populariteit van
de televisie te vergroten, won het bij de omroep van de ideologische doelstelling, ook voor
zover het de actualiteiten betrof. De langzame groei van het aantal kijkers (met minder
dan tienduizend verkochte televisietoestellen in 1955) en het besef dat men met één zender niet té gericht kon zijn en rekening moest houden met de wensen van een breed pu365
bliek, noopten tot een voorzichtige keuze van onderwerpen. Het eigen journaal had
daarom een bescheiden sociaal-democratische uitstraling, met op zijn tijd aandacht voor
binnenlandse gebeurtenissen als stakingen in Amsterdam en het congres van de PvdA, of
buitenlandse onderwerpen als 1 mei-vieringen in Denemarken en conflicten binnen de
Britse Labourpartij. Maar het aandeel van dergelijke ‘gekleurde’ onderwerpen bedroeg
minder dan 10 procent van het geheel.366
De meeste onderwerpen waren nationaal getint: de opening van het eerste Nederland84
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se motel, de geboorte van een leeuwtje in Artis, het lichtfeest bij de start van het Holland
Festival. En voor zover mogelijk waren ze onderhoudend van aard. Zo werd een portret
van een veemarkt in Den Bosch getooid met de opgewekte titel “Vee op z’n Paasbest”. En
ging een reportage over het bezoek van een Zuid-Marokkaanse dansgroep aan Nederland
vergezeld van het montere commentaar: “Zij waren doodmoe, want voor hen heeft het
reizen in een comfortabele trein ongetwijfeld dezelfde gevolgen die een lange rit op een
kameel voor ons zou hebben.”367
Die nadruk op nationaal getinte onderwerpen is opmerkelijk in het licht van de rechtvaardiging voor een eigen journaal. Omroepbestuurders betoogden immers dat op die
manier het ‘eigen geluid’ ook aan bod kon komen. De praktijk was echter dat dit eigen
geluid zowel bij de Vara als bij de andere omroepen een bescheiden plaats innam tussen de
meer neutrale, algemene onderwerpen.
De komst van het NTS Journaal maakte de continuering van de eigen journaals van de
omroepen overbodig. In 1954 nam het NTS-bestuur het besluit om een aparte redactiestaf aan te stellen voor de journaalvoorziening, vanaf januari 1956 ging het journaal daadwerkelijk de lucht in ging.
De redactie van het NTS Journaal, vijf man sterk, was wel aan restricties gebonden.
Als NTS-programmacommissaris had Rengelink moeten instemmen met een vetorecht
voor de omroepen en de komst van een Journaalcommissie, waarin alle omroepen vertegenwoordigd waren. De commissie was inhoudelijk verantwoordelijk voor het journaal en
keurde vooraf de onderwerpen goed. Rengelink had er bovendien zelf op toegezien dat de
368
taak van het journaal beperkt was: het mocht het nieuws alleen sec brengen. De verzorging van achtergronden en commentaren bij dat nieuws bleef voorbehouden aan de omroepen. Niets mocht immers het pluriformiteitsbeginsel, en daarmee de bestaansgrond,
van het omroepbestel in gevaar brengen.
Ondanks deze beperkingen maakte het NTS Journaal al snel aanspraak op de titel van
“meest bekeken programma” en gold het als het meest favoriete programma bij een overtuigende meerderheid (97 procent) van de kijkers.369 Daarmee kreeg Rengelink gelijk: een
goede nieuwsvoorziening vergrootte de populariteit en aantrekkingskracht van televisie.
De formule van het NTS Journaal leek erg op die van het Polygoonjournaal. Zonder
nieuwslezer – want dat werd lang ongewenst geacht – werden in uitzendingen van 15
minuten steeds tussen de acht à tien onderwerpen behandeld met behulp van filmfragmenten. De uitzendingen waren niet dagelijks, maar drie keer in de week, op maandag,
woensdag, vrijdag. Pas in 1958 ging men over op vier keer per week. Het journaal bood
een mix van binnenlandse reportages, sport, kunst, rampen, faits divers en buitenlandse
conflicten. En natuurlijk waren er veel beelden van beroemdheden te zien. Binnenlandse
onderwerpen waren meestal van de vorige dag, de buitenlandse onderwerpen vaak een
paar dagen of zelfs weken oud. Vandaar dat veel items werden ingeleid met de woorden
‘dezer dagen’ of ‘onlangs’. Het maakte het ontzag voor de prestaties van de kleine redactie
niet minder groot. “Uitstekend werk”, kopte Het Vrije Volk in 1958. “Meermalen dwingt
370
het NTS-Journaal ieders bewondering af.”
De vraag was hoe de Vara en de overige omroepen in het vervolg de actualiteit konden
verslaan, zonder hetzelfde te doen als wat de NTS deed. Pas langzaam ontstonden er ideeen voor programma’s die verder gingen dan de licht aangepaste radio- of bioscoopjournaalformules waarmee in de begintijd werd gewerkt. De start van het NTS Journaal was
alleen al daarom van belang: het dwong de omroepen op zoek te gaan naar andere, meer
85
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creatieve vormen van actualiteitenvoorziening. En juist omdat het NTS Journaal als algemeen programma geen ideologisch gekleurde items mocht brengen, leidde dit ertoe dat de
diverse omroepen in hun actualiteitenprogramma’s geprofileerder werden dan voorheen.
Nieuwe formats: 1956-1959

Het Televisiebesluit van 1956, behandeld in het vorige hoofdstuk, gaf de televisie-afdelingen
na vijf jaar van sappelen en experimenteren eindelijk enig perspectief. Dankzij de zendtijduitbreidingen van 1956 en 1957 kon er vijf dagen per week worden uitgezonden, met steeds,
vanaf acht uur ‘s avonds, circa twee uur televisie per avond.371 Ook werd het kijkgeld ingevoerd en kregen de omroepen ruimere financiële middelen tot hun beschikking.
Voor de informatie- en actualiteitenvoorziening leek een gunstige periode aan te breken: nieuwe programmavormen en -rubrieken werden uitgedacht, of konden nu worden
gerealiseerd. Dankzij de toename van de zendtijd werd het bovendien mogelijk langer stil
te staan bij actuele ontwikkelingen, waardoor onderwerpen niet meer uitsluitend met
reportages van gemiddeld anderhalve minuut hoefde te worden afgedaan. De omroepen
kregen daarmee de kans zich ideologisch nadrukkelijker te manifesteren met hun informatieve programma’s.
Tegelijkertijd was men bij de Vara daarin voorzichtig. Met de toename van zendtijd
en de verruiming van de budgetten zagen de bestuurders eindelijk de kans de aantrekkingskracht van televisie te vergroten en er een daadwerkelijk massamedium van te maken.
Vooral Rengelink was in deze periode huiverig dat tevéél aandacht voor de zogenaamde
“gerichte programma’s”, waarmee politieke uitzendingen werden aangeduid, een averechts
effect zou hebben. Zeker omdat er maar één zender was met bovendien weinig zendtijd,
moest de Vara, zo waarschuwde hij in mei 1958, “een nodeloze geprikkeldheid” zien te
vermijden. “Wij moeten dus oppassen dat binnen dit geringe aantal uren de gerichte
372
uitzendingen niet een onevenredig groot aandeel hebben”.
De aandacht richtte zich op programma’s met een brede aantrekkingskracht. Vooral in
de amusementssector wist de Vara in de tweede helft van de jaren vijftig een aantal zeer
succesvolle programma’s te lanceren: een geslaagde combinatie van cabaret, variété en
revue in het door ‘Dorus’ (Tom Manders) geleidde St. Germain des Prés, de quiz Weet wel
wat je waagt met de eerste echte ‘quizmaster’ Theo Eerdmans, het immens populaire
muzikale blijspel Pension Hommeles geschreven door Annie M.G. Schmidt en het naar het
Amerikaanse voorbeeld van This is your life gemodelleerde ‘human interest’ programma
Anders dan Anderen, met Bert Garthoff als gastheer.
Deze serie successen verhoogde onmiskenbaar de populariteit van de Vara als omroep:
373
in 1959 bereikte men de mijlpaal van een half miljoen leden. Maar doordat een groot
deel van de aandacht en programmabudgetten ging naar de ontspannings- en amusementsprogramma’s, bleef er in de praktijk niet veel over voor de andere rubrieken, hoezeer
het Vara-bestuur ook, zeker naar buiten toe, verklaarde te hechten aan programma’s die
achtergronden en commentaar op het nieuws gaven.
Niet dat er niets gebeurde. Al vanaf het begin van de jaren vijftig werd binnen de televisiesectie gediscussieerd over programma’s die belangstelling voor politieke vraagstukken
zouden opwekken bij het grote publiek.374 Het bestuur liet in 1956 onomwonden weten
dat het een belangrijke taak van de Vara was om bij te dragen aan “de politieke scholing
en geestelijke verheffing van het volk”.375 Het verschaffen van politieke voorlichting stond
bij de sociaal-democratische omroep traditiegetrouw hoog in het vaandel.
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Vandaar dat politiek een van de eerste onderwerpen was waar de Vara als gevolg van
de ruimere programmering aandacht aan ging besteden. Verder dan heel af en toe een
documentaire of een korte uiteenzetting vanuit de studio door een deskundige was men
tot dan toe niet gekomen. Hier kwam in 1956 verandering in. Onder voorzitterschap van
Vara-bestuurslid Meyer Sluyser, die tevens chef Propaganda bij de PvdA was, ging U en
Uw Regering van start, een maandelijks discussieprogramma over politieke kwesties.
Hoewel het niet de vorm had van een actualiteitenprogramma, was U en Uw Regering
wel gebaseerd op de politieke actualiteit van de dag. Ministers werden als centrale gast naar
de studio genodigd om te discussiëren met “vooraanstaande landgenoten”, bij voorkeur
376
vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Zo had de uitzending in februari 1956 de
minister van Economische Zaken, Jelle Zijlstra (ARP), in de hoofdrol, met tegenover hem
de voorzitter van het Algemene Nederlandse Werkgeversverbond, de secretaris van de Algemene Nederlandse Katholieke Werkgeversvereniging en de voorzitter van de aan de PvdA
gelieerde Wiardi Beckman Stichting. De televisiestaf verwachtte wel wat vuurwerk van het
gezelschap, maar dat bleef uit. “De deelnemers aan de discussie praten tijdens de voorbespreking het onderwerp zover uit, dat zij precies weten waar de strijdpunten liggen en deze worden dan tijdens de uitzending zorgvuldig vermeden”, klaagde de televisiesectie.377
In een periode waarin de pacificatiepolitiek nog hoogtij vierde en gestreefd werd naar
depolitisering van wezenlijke strijdpunten, was het wellicht ook wat veel gevraagd om te
verwachten dat de deelnemers aan U en Uw Regering onder de hete lampen van de studio
fel tegen elkaar van leer zouden trekken. De toenmalige Nederlandse politieke cultuur
vormde in dit opzicht, mede dankzij de rooms-rode coalities, geen gunstige voedingsbodem voor discussieprogramma’s. Volgens televisiecriticus Henk Schaafsma verklaarde dit
het uitblijven van felheid en levendigheid in de uitzendingen van U en Uw Regering: “Men
zegt elkaar niet de waarheid, men brengt elkaar in beleefde termen van elkanders stand378
punt op de hoogte.”
Voor de televisiesectie was dit een probleem. U en Uw Regering kreeg weliswaar door
de Verenigingsraad veel lof toegezwaaid en ook het bestuur toonde zich tevreden met het
feit dat de Vara tenminste aandacht besteedde aan de politieke actualiteit, maar binnen de
sectie bleef men kritisch. Rengelink waarschuwde dat alleen een gesprek geen ‘goede’
televisie opleverde; indien de discussies niet leidden tot een botsing van meningen, zou de
aantrekkelijkheid er heel snel af zijn. “Wij zullen moeten zoeken naar een vorm die voor
televisie geschikt is.”379
Niet alleen de Vara worstelde met het vinden van de juiste vorm, dit soort interne discussies vonden ook plaats bij de KRO. Vanaf 1956 zond de katholieke een enigszins vergelijkbare rubriek uit, het tweewekelijkse interviewprogramma Gastenboek. Hierin werden
regelmatig katholieke politici en andere hoogwaardigheidsbekleders geïnterviewd door de
hoofdredacteur van De Gelderlander, Louis Frequin. KRO-bestuursleden klaagden echter
dat dergelijke interviews bij de Britse en Duitse televisie veel beter van de grond kwamen.
Het probleem was dat er in de Nederlandse context amper gediscussieerd werd, hoogstens
werden er standpunten verkondigd, signaleerde KRO-voorzitter Kors in 1957. Daar viel
volgens hem niet veel tegen te doen: “Men kan iets van te voren in elkaar zetten, doch dan
380
is het leven er uit.” Dankzij de bredere opzet van Gastenboek, dat zich niet alleen richtte
op politici, en de hogere frequentie, waardoor het actueler kon zijn dan U en Uw Regering,
had het interviewprogramma van de KRO wel redelijk succes bij het publiek.381
U en Uw Regering hield slechts twee seizoenen stand bij de Vara. De formule werd nog
aangepast, maar het mocht allemaal niet baten. Als discussieprogramma bleek het onvol87
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doende interessant, dus werd het gestaakt. Voor de televisiestaf was dit een leerzame les.
Bij latere initiatieven voor discussieprogramma’s werd getracht de deelnemers op z’n minst
ook te selecteren op basis van hun bereidheid om met enige felheid te discussiëren. Dit
resulteerde onder meer in het succesvolle forum Welbeschouwd, waarbij een vast team in
de jaren 1959-1962 maandelijks onder leiding van de PvdA-politicus George Cammelbeeck over een actueel thema van gedachten wisselde.
Wat dit voorbeeld vooral laat zien is dat inhoudelijke criteria voor het maken van
‘goede’ televisie belangrijker werden geacht dan de noodzaak om zich te profileren door
middel van gerichte uitzendingen. Deels had dit te maken met de al eerder aangehaalde
aantrekkelijkheidsafweging: met teveel gerichte programma’s joeg je kijkers weg. Deels
hing het ook samen met de behoefte van de programmamakers en bestuursleden om zich
te spiegelen aan buitenlandse voorbeelden van ‘goede’ televisie. Het streven om de populariteit van televisie zoveel mogelijk te vergroten, had nog een andere consequentie. Ook bij
de programma’s die niet tot de amusementssector behoorden, werden ontspanningselementen toegevoegd. De gevolgen hiervan waren duidelijk merkbaar bij het actualiteitenprogramma waarmee de Vara in het najaar van 1956 van start ging.
Getooid met de opwekkende titel Mensen, dingen, nu, was deze nieuwe rubriek een nogal
382
hybride actualiteitenprogramma. Net als in de beginjaren was de invulling van wat
onder de term ‘actualiteiten’ viel zeer ruim. Bovendien stond de vorm niet echt vast en
ontbrak het aan vaste mensen om de presentatie en productie van de onderwerpen op zich
te nemen. “Mensen, dingen, nu stelde niet zoveel voor”, verklaarde Rengelink achteraf,
“het was Spielerei.”383
De rubriek verscheen eens in de twee à drie weken op het scherm, met uitzendingen
die gemiddeld slechts tien tot vijftien minuten duurden. Daarmee leek het in frequentie
en omvang op Vara’s Journaal, met een belangrijk verschil: elke uitzending was gewijd aan
slechts één onderwerp en bestond uit een reportage of een studio-interview. Serieuze actualiteiten kwamen aan bod, zoals de bespreking van de miljoenennota of een toelichting op
het PvdA-standpunt inzake Nieuw Guinea, uiteengezet door Jaap Burger in zijn hoedanigheid van fractievoorzitter van de PvdA. Daarnaast waren er reportages: over de 70ste
verjaardag van Willem Drees, over het congres van het NVV of over een boycotactie tegen
schepen die onder een goedkope vlag voeren. Maar ook minder zware onderwerpen werden behandeld, zoals de nieuwste Nederlandse speelfilm Jenny of de verrichtingen van een
vernieuwd type sleepboot.
Qua onderwerpskeuze was het programma wel geprofileerder dan Vara’s Journaal: cir384
ca de helft van de items had een sociaal-democratische inslag. Het is echter tekenend dat
een van de meest memorabele uitzendingen van Mensen, dingen, nu een in oktober 1957
live uitgezonden studio-gesprek was tussen de als interviewer optredende cabaretier Wim
Sonneveld en de rondborstige Hollywoodster Jayne Mansfield.385 Het bezoek van Mansfield aan Nederland was groot nationaal nieuws. Het haalde de voorpagina’s van vrijwel
alle kranten en het televisie-interview werd dientengevolge zelf ook weer als een nieuwsfeit
behandeld. Maar het bleef een wat merkwaardige combinatie om in de ene uitzending een
dergelijk luchtig onderwerp te hebben, terwijl in de volgende uitzending buitenlandcommentator Lou de Jong zijn visie op internationale conflicten gaf.386
Intern werd er ook geklaagd over de vorm van het programma. De televisiestaf was
niet erg gelukkig met de wijze waarop Mensen, dingen, nu zich ontwikkelde. Vooral het
gebrek aan goede interviewers was een regelmatig terugkerend punt van discussie. Aan88
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vankelijk had Anstadt de leiding over het programma. Omdat zijn interesses en ambities
veel meer bij documentaires en kunstprogramma’s lag, was de aandacht die hij aan Mensen, dingen, nu besteedde beperkt. De verantwoordelijkheid voor het programma werd
aansluitend overgenomen door Arie de Ruyter, die in 1958 de afdeling documentaires was
komen versterken. Er daalde veel kritiek op hem neer. De Ruyter verweerde zich door er
op te wijzen dat in de begroting helemaal geen geld voor Mensen, dingen, nu was uitgetrokken. Daarnaast stonden hem in de studio nauwelijks faciliteiten ter beschikking. “Op
deze manier [is] er aan dergelijke programma’s niet te werken”, waarschuwde hij.387
De wrevel van de documentaire- en reportagemakers over hun té kleine budgetten
leidde in april 1959 tot een uitvoerige interne discussie. Dat de amusementsprogramma’s
duidelijk voorrang hadden op de informatieve programma’s wekte ergernis. “De weg die
wij gaan met onze programma’s is een succesvolle maar onjuiste”, merkte Steggerda tijdens een stafvergadering op. “Wij moeten de mensen in aanraking brengen met grote
menselijke problemen, we moeten ze iets meegeven.”388 Volgens hem maakte de televisiesectie té weinig uitzendingen die typerend waren voor de Vara. Rengelink gaf toe dat er
voor de documentaires en reportages meer financiële armslag nodig was. Het probleem
was dat de andere (amusements)programma’s heel veel geld opslokten.389
Een van de oplossingen om met weinig middelen toch voldoende aandacht te besteden
aan de actualiteit werd gevonden in het creëren van een aparte rubriek voor Lou de Jong. In
de loop van 1959 startte zijn maandelijkse programma De wereld van vandaag, waarin hij
actuele buitenlandse gebeurtenissen van commentaar voorzag. Mensen, dingen, nu ging er
zelf in frequentie op vooruit, waardoor het bijna wekelijks op het scherm kwam. Een verbetering, maar niet voldoende om de interne kritiek op het programma te doen verstommen.
Het zou er onvoldoende in slagen aansluiting te vinden bij de actualiteit. Waar men behoefte
aan had was een werkelijk regelmatige actualiteitenrubriek, met vaste, deskundige presentatoren.390 Het einde kwam niet onverwacht en was bovendien mild: Mensen, dingen, nu zou
niet zozeer geschrapt worden, als wel “over gaan” in een nieuwe rubriek.391
Het programma ging er uit met een laatste reportage, uitgezonden op 28 mei 1960,
die treffend het wisselvallige karakter van de rubriek illustreerde. De kijkers zagen die
avond een reportage van ruim tien minuten waarin de verovering van het eiland Pampus
door de progressieve sociaal-democratische studentenvereniging Politeia in beeld werd
gebracht. Deze stunt ter viering van het lustrum van de vereniging leverde vrolijke scenes
op van studenten die de wal op klauterden en na een korte schermutseling met de “kapitalistische machthebbers van het fort” de socialistische republiek Pampus uitriepen. Na dit
vreugdevolle moment kwam met een bootje een afgevaardigde van de PvdA de steun van
392
zijn partij aan de jonge republiek overbrengen. Als parodie op een verslag van een revolutie was het – ondanks de hoge graad van meligheid – wel geslaagd. Als onderwerp voor
een serieuze actualiteitenrubriek was het dun. Maar de kans om dat te zijn had Mensen,
dingen, nu ook nooit gehad.
De start van de actualiteitenrubriek: 1959-1962

Voor de ontwikkeling van televisie in Nederland is de periode 1959-1962 cruciaal. In deze
fase ligt het omslagpunt. Televisie was niet langer het kleine, experimentele broertje van de
radio, maar manifesteerde zich als een steeds populairder wordend massamedium. Naast
de toenemende populariteit, steeg ook de waardering en nam de erkenning van het belang
van televisie toe.
89
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De meest essentiële ontwikkeling was de explosief groeiende verkoop van televisietoestellen. In de zomer van 1959 waren er een half miljoen toestellen verkocht, nog geen
twee jaar later, in 1961, werd de grens van één miljoen doorbroken. In samenhang met
deze stormachtige groei vond er een aanzienlijke zendtijduitbreiding plaats: van 15 uur per
week in april 1959 trapsgewijs naar 30 uur in oktober 1962. Dat betekende dat televisie
eindelijk op álle dagen te zien was.
Vanzelfsprekend had deze verdubbeling in zendtijd consequenties voor de omvang van
de televisie-afdelingen van de diverse omroepen. Bij de Vara was de toename even spectaculair als de stijgende verkoop van televisietoestellen: had men in 1959 twintig man in
dienst, begin 1963, dus in drie jaar tijd, was dit aantal verdrievoudigd. Daarmee kwam er
definitief een einde aan de pionierstijd. “De televisie verkeert nu in haar puberteit”, verklaarde het hoofd van de Vara-televisiesectie Te Nuyl begin 1963. Eindelijk kon het publiek, dankzij de toegenomen zendtijd en middelen, het medium op zijn juiste waarde
393
gaan schatten.
Nu haar populariteit gevestigd leek, ontstond er meer ruimte om te werken aan serieuze informatieve programma’s. Het meest memorabele voorbeeld is De Bezetting. Uitgezonden tussen 1960 en 1965, toonde deze serie over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland aan dat televisie tevens een medium was voor inhoudelijk zware
onderwerpen. Ook op een ander niveau was de invloed van de serie groot. Het bevorderde
de acceptatie van televisie bij een intellectuele elite die tot dusver op het massamedium
neerkeek en televisiekijken als vulgaire tijdverspilling beschouwde. De serie werd gepresenteerd door Lou de Jong en uitgezonden door de NTS. Maar het oorspronkelijke idee en
het initiatief was afkomstig van de Vara en vooral van Rengelink. Daarmee had Rengelink, na het NTS Journaal, wederom een programma geïnitieerd dat het aanzien van tele394
visie vergrootte.
Serieuze informatieve programma’s boden de Vara de gelegenheid om zich als omroep
duidelijker te profileren. Dit werd steeds belangrijker omdat de aanvallen op het televisiebestel vanaf het eind van de jaren vijftig in hevigheid toenamen. Door de zeer algemene
programmering van de meeste omroepen in het eerste televisiedecennium, kwam het
bestaansrecht van het verzuilde omroepbestel ter discussie te staan. Deze externe druk
dwong de omroepen het eigen profiel sterker te benadrukken in de programmering.
Bij de Vara speelde daarbij de al langer bestaande interne druk van de achterban een
rol. Vooral de Verenigingsraad wilde het sociaal-democratische gedachtengoed pregnanter
in de uitzendingen terug zien. Een regelmatige, commentariërende achtergrondrubriek,
waarin de “mentaliteit” van de Vara tot uiting kwam, leek daarvoor het aangewezen middel. Mensen, dingen, nu was een poging in die richting geweest, maar pakte door diverse
omstandigheden niet uit zoals het bestuur graag gezien had. De behoefte aan een actualiteitenprogramma bleef. In een kranteninterview stelde Rengelink eind 1959:
“Goede actuele uitzendingen zijn eten en drinken voor de televisie. Als we daar in
de komende jaren meer aandacht aan kunnen besteden zou de Vara ook in de tele395
visie meer Vara kunnen zijn.”
De televisiesectie besloot in 1960 de actualiteiten op een serieuzere wijze aan te pakken. In
plaats van een gevarieerd actualiteitenprogramma dat slechts eens in de twee á drie weken
geprogrammeerd was, kwam er een actualiteitenrubriek die op elke Vara-uitzenddag zou
verschijnen. Het kreeg de naam Achter het nieuws.
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Tegelijkertijd introduceerde men een tweede programma, het maandelijkse actualiteitenmagazine Espresso. Het oogmerk was een strikte scheiding tussen de op het ‘harde’
nieuws gerichte rubriek enerzijds en het voor het ‘zachte’ nieuws bedoelde magazine anderzijds.
Het leek een ingrijpende vernieuwing, maar in feite was de Vara weinig origineel. Deze tweedeling kwam ook bij de overige drie grote omroepen voor. Bij de Ncrv had men al
sinds 1957 het maandelijkse actualiteitenmagazine Attentie en daarnaast de meer frequente
actualiteitenrubriek Memo. De Avro zond vanaf 1957 het maandelijkse actualiteitenmagazine Meridiaan uit (dat vanaf 1960 Flits heette) met daarnaast de wekelijkse actualiteitenrubriek In AVRO’s Televizier. En bij de KRO startte men vanaf oktober 1960 het maandelijkse actualiteitenmagazine Brandpunt en daarnaast de min of meer wekelijkse actualiteitenrubriek In woord en beeld, die tien minuten duurde.
Het was een opzet die geïnspireerd was door het grote voorbeeld de BBC. Daar zond
men vanaf 1957 naast de actualiteitenrubriek Panorama ook het meer gevarieerde actualiteitenmagazine Tonight uit. Maar er was minstens één markant verschil: in GrootBritannië werden de programma’s door geheel verschillende redacties gemaakt. Bij de
Vara was deze luxe ondenkbaar: hetzelfde team produceerde beide programma’s. Dat had
duidelijk gevolgen voor de uitwerking van beide rubrieken.
Zowel Rengelink als Te Nuyl beseften dat een goede, regelmatige en vormvaste actualiteitenrubriek alleen haalbaar was als daar medewerkers voor vrijgemaakt werden. Daarom
werd er een aparte redactie voor de actualiteitenvoorziening opgericht, mogelijk gemaakt
door de (beperkte) zendtijduitbreiding van april 1959 en de ruimere financiële positie van
Vara in 1960.
Deze aparte redactie was aanvankelijk bescheiden van samenstelling. De spil werd gevormd door Arie Kleijwegt, ooit begonnen bij Radio Herrijzend Nederland en sinds 1951
werkzaam bij de Vara-radio waar hij naam had gemaakt als verslaggever en ook enige
nationale bekendheid genoot. Toen Kleijwegt in de herfst van 1959 vernam dat de televisiesectie op zoek was naar programmamakers voor de actualiteitenvoorziening, bood hij
zich aan; een actie die ingegeven was door het besef dat televisie, in vergelijking met de
396
radio, steeds belangrijker werd.
Met zijn overstap naar televisie voegde de 39-jarige Kleijwegt zich bij zijn vrouw, Netty Rosenfeld (39), die al langer als freelancer voor de Vara-televisie werkte. Ook zij trad
toe tot de nieuwe redactie.397 Het derde redactielid werd Jan Leijendekker (31), perschef
van een platenmaatschappij, die begin 1960 in dienst kwam bij Vara’s televisiesectie. Met
dit drietal, dat af en toe assistentie kreeg van andere Vara-medewerkers, werd vanaf de
zomer van 1960 zowel Achter het nieuws als Espresso gemaakt. Gedrieën poseerden ze voor
een foto in Vara’s Radio TV Gids: olijk glimlachend, met hengel en al, in een bootje genaamd ‘Nieuwsvisserij’.
Al snel werd de organisatie professioneler aangepakt. Dankzij de zendtijduitbreidingen
van 1960 en 1961 konden meer medewerkers aangenomen worden. Er werd daarnaast
een verdere specialisatie doorgevoerd met de oprichting van een aparte afdeling Actualiteiten naast de reeds bestaande afdeling Documentaires. Deze organisatorische ingrepen
illustreerden dat het de Vara menens was.
Als redacteur werd in mei 1961 Leo Kool (28) aangetrokken, die medewerker was bij
de Amerikaanse ambassade, maar daarvoor bij Het Vrije Volk had gewerkt. Rond diezelfde
tijd trad Wim Bosboom (32) in dienst, afkomstig van het NTS Journaal waar hij camera91
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man was geweest. Hij kreeg bij de Vara de gecombineerde functie van producer/regisseur/redacteur toebedeeld. In de praktijk deed Bosboom vooral de regie van Espresso en Achter het nieuws. Het NTS Journaal was een belangrijke leverancier van mankracht: de 34-jarige productie-assistente van de redactie, Rennie Rodrigues Pereira, kwam
daar vandaan, evenals regisseur/redacteur Pier Tania (36), die al vanaf 1959 in dienst bij
de Vara was en incidenteel voor de redactie zou gaan werken.
Na twee jaar kon men ook een eigen cameraman aantrekken, Frans Verhey. Verhey
was aanvankelijk in dienst van het bioscoopjournaal en later van Telefilm/Cinecentrum,
dat vooral in opdracht van het NTS Journaal werkte. Naast zijn werk voor het televisiejournaal werd Verhey ook regelmatig als cameraman ingehuurd door de omroepen – zo
was hij Tania’s vaste cameraman. In de loop van 1961 werd bekend dat de NTS filmapparatuur bij alle televisiesecties in bruikleen zou geven. Hierdoor hoefden de omroepen
niet langer uitsluitend van Cinecentrum gebruik te maken, maar konden ze eigen came398
ramensen in dienst nemen. Verhey was een voor de hand liggende kandidaat. Vanaf juni
1962 werd de 35-jarige filmer de eerste officiële cameraman van de Vara. Hij werkte
grotendeels voor de afdeling Actualiteiten, in de tijd die nog overbleef filmde hij voor de
afdeling Documentaires.399Tegelijkertijd met de komst van een eigen cameraman, breidde
de redactie zich nog verder uit met het aantrekken van Haarlems Dagblad-journalist Hans
de Graaf400 (31) als redacteur/presentator. Vara-radioverslaggever Koos Postema (30), een
voormalige onderwijzer, was de laatste medewerker die in deze periode het team van
Kleijwegt kwam versterken. In december 1962 trad hij toe tot de redactie van Achter het
nieuws en Espresso.
De groei die het actualiteitenteam van de Vara-televisie doormaakte in de periode
1960-1962 liep synchroon met de eerder genoemde verdrievoudiging van de omvang van
de televisiesectie als geheel. Van drie medewerkers die in 1960 met beide actualiteitenprogramma’s van start gingen, breidde men uit naar negen vaste medewerkers aan het eind
van 1962.
De snelle groei van de televisiesectie bracht wel de nodige problemen met zich mee.
Door de zeer beperkte opleidingsmogelijkheden werd, zoals het Vara Jaarverslag in 1961
signaleerde, “menig nieuwe medewerker al spoedig in het ijskoude televisie-water geworpen om het zwemmen in de praktijk te leren”. Als waarschuwing voegde het Jaarverslag
hieraan toe: “Ook het opnemen van deze vele nieuwe medewerkers in de sfeer van de
Vara, hen volledig te doordringen van de teamgeest die noodzakelijk is, vragen tijd en
401
moeite.”
Bij de afdeling Actualiteiten was de teamgeest geen probleem. Met het uitbreiden van
zijn redactie selecteerde Kleijwegt, in de woorden van De Graaf, “alleen maar gezellige
mensen waarmee hij kon lachen”.402 Er werd op een uiterst ontspannen manier gewerkt,
rekening houdend met de hobbies en liefhebberijen van de diverse redacteuren. Het team
bracht veel tijd door rond het biljartlaken. “Tijdens het biljarten werden de onderwerpen
uitgedacht”, herinnerde Bosboom zich. “We zorgden er in de eerste plaats voor dat we een
plezierig leven hadden. En daarnaast deden we ons werk.”403
Ter illustratie: bij Leo Kools komst naar de Vara toog de redactie aan het eind van de
ochtend al naar ‘De Jonge Haan’ en bracht Kool de rest van zijn eerste werkdag door in
dit Hilversumse café. Voor de onderlinge band was dit zeer bevorderlijk. Kool: “De sfeer
was ontspannen, met veel grappen en een goed glas op z’n tijd.”404 Maar de teamgeest
ontstond ten dele ook doordat men zich, weliswaar alleen binnenskamers, afzette tegen
een aantal zaken die de Vara-bestuurders fundamenteel achtten: het omroepbestel en de
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nauwe band met de sociaal-democratische organisaties.
Kleijwegt vond, zoals velen die vlak na de Tweede Wereldoorlog bij het ‘nationaal’ georganiseerde Radio Herrijzend Nederland betrokken waren geweest, de terugkeer van het
vooroorlogse verzuilde omroepbestel een ramp. Een opvatting die de andere redactieleden
in meer of mindere mate deelden 405 Nog grotere overeenstemming bestond er over de
onwenselijkheid van een té nauwe verstrengeling tussen de Vara en de PvdA. Er werden
veel grappen gemaakt over de sociaal-democratie. “We hoorden wel bij de club, maar
namen tegelijkertijd wat afstand”, aldus Kool in een terugblik.406 Ideologie of overtuiging
speelde daarbij overigens minder een rol dan een collectief gevoel van tegendraadsheid.
Of, zoals Bosboom het terugkijkend samenvatte: “We waren een zootje roofridders.”407
Vanuit die houding was men, en met name Kleijwegt, geneigd om het met de partij oneens te zijn.
De top van de Vara tolereerde over het algemeen deze houding zolang het team goede
programma’s produceerde. Televisie was een creatief medium; de bestuurders zagen in dat
de medewerkers enigszins een vrije hand moest worden gelaten bij het vervaardigen van
uitzendingen.408 Maar de dwarse houding van Kleijwegt en de wat ‘losse’ werkwijze van
zijn redactie bleken gaandeweg een probleem, vooral bij Achter het nieuws. De voorbereidingstijd voor de reportages, interviews en studio-onderwerpen was vaak aan de korte
kant. “Kleijwegt was altijd in de blauwe paniek als er een deadline aankwam, want die had
nooit wat”, herinnerde zich Stappershoef, die achter de schermen nauw bij de actualiteitenprogramma’s betrokken was.409
Wat een probleem werd was dat de prioriteiten van de redactie inhoudelijk afweken
van wat de top van de Vara nastreefde. Want al heel snel bleek van gelijkwaardigheid
tussen beide rubrieken geen sprake: vanaf de eerste uitzendingen stond vast dat Espresso
het belangrijkste programma was en dat men Achter het nieuws “erbij” deed.
Dit was alleen al uit de hoeveelheid zendtijd af te meten. Espresso duurde aanvankelijk
dertig minuten, na enkele maanden al drie kwartier. Een uitzending van Achter het nieuws
besloeg slechts zo’n tien minuten. Natuurlijk speelde het verschil in frequentie en opzet
tussen de wekelijkse rubriek en het maandelijkse magazine hierbij een rol. Maar dit neemt
niet weg dat er een duidelijke voorkeur waarneembaar was bij de samenstellers. “Espresso
was onze hoofdmoot”, aldus Bosboom achteraf. “Achter het nieuws vonden we eigenlijk
410
een lastige onderbreking van ons werk voor Espresso.”
Voor de bestuurders, en met name Rengelink, was de actualiteitenrubriek echter belangrijker dan het weliswaar redelijk succesvolle maar luchtige actualiteitenmagazine.
“Achter het nieuws was het troetelkindje van Rengelink”, meende Kool achteraf.411 Het
moest, net zoals BBC’s Panorama, uitgroeien tot het vlaggenschip van de Vara-televisie.
Bovendien diende het politieke profiel van de omroep duidelijk in het programma naar
voren te komen.
Tot ongenoegen van de televisiesecretaris bleek Kleijwegt er andere opvattingen op na
te houden. Niet alleen ging zijn voorkeur meer uit naar het maandelijkse zaterdagavondmagazine, hij was bovendien nauwelijks van zins zijn actualiteitenrubriek de toebedachte
politieke rol te laten spelen. Een standpunt dat Kleijwegt wellicht had kunnen verdedigen
als Achter het nieuws een helder, sterk en door het publiek gewaardeerd programma was
geweest. Maar de rubriek maakte onder zijn leiding een te zwakke start om de druk van
boven makkelijk te kunnen weerstaan. De nodige wrijvingen zouden het gevolg zijn.
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De formules
Hoe zagen de formules van beide programma’s er uit? Espresso, aangekondigd als een
“extract uit het dagelijks gebeuren”, verscheen voor het eerst op het scherm op 25 juni
1960. Uitzendingen vonden op de zaterdagavond rond negen uur ‘s avonds plaats. De
inhoud van het magazine bestond in hoofdzaak uit faits divers, vermakelijke en onderhoudende actualiteiten, muzikale varieté-optredens, sportonderwerpen en een enkel kritisch
interview of moralistisch commentaar.
De formule van het programma was voor een deel gebaseerd op Totebel, een ander
Vara-programma waaraan Netty Rosenberg had meegewerkt. Totebel was geprogrammeerd geweest in de zomermaanden van 1958 en 1959 en mede daarom had vooral het
amusementsaspect de overhand. Het programma bracht interviews met mensen die in het
nieuws waren geweest, afgewisseld met muzikale optredens.412 Espresso bracht weliswaar
ook wat ernstiger getoonzette reportages over onderwerpen als het proces tegen de Duitse
oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann in Israël of de problemen met aetherpiraten, maar
controversiële onderwerpen of een scherpe vraagstelling kwamen, zeker in het eerste jaar,
nauwelijks voor.413
Elke uitzending bevatte een handvol items, variërend van een interview met pianiste
Pia Beck, een reportage over het testen van veiligheidsgordels door de Anwb en een item
over de lancering van het nieuwe jeugdblad Twen, tot een reportage over de aanwinst van
een okapi door dierentuin Blijdorp en aandacht voor noviteiten op speelgoedgebied. Het
programma moest vooral gevarieerd en onderhoudend zijn. Het streven was om de kijker
te confronteren met “belangrijke en vermakelijke zaken” van de afgelopen periode, meldde
Vara’s Radio TV Gids ter verduidelijking.414 “Het was bedoeld om de grote gezellige Varafamilie op de zaterdagavond op een beschaafde wijze te amuseren”, memoreerde Kool
achteraf.415
De opzet kwam overeen met de omschrijving die televisiecriticus Henk Schaafsma in
zijn televisiehandboek uit 1959 gaf voor het ‘magazine’: “tv-programma, samengesteld uit
actuele onderwerpen, meestal met een vaste gastheer, vaak ook met orkestje dat voor muzikale illustraties zorgt”.416 Qua formule was Espresso verwant aan de magazines Attentie
van de Ncrv en Meridiaan van de Avro. Attentie was echter nogal statisch van aard en
Meridiaan had, in de woorden van Schaafsma, een “oubollige” uitstraling.417Meer overeenkomsten vertoonde Espresso met het een paar maanden later gestarte actualiteitenmagazine van de KRO, Brandpunt. Dit maandelijkse zaterdagavondprogramma, voor het eerst
uitgezonden op 22 oktober 1960, bracht ook een mengsel van nieuws, wetenswaardigheden en familiale ontspanning. Zo werd een reportage over repatrianten uit Ambon ingeklemd tussen een filmpje over een vrije val van 5000 meter, een muzikaal optreden van
KRO’s vaste artiest Jules de Corte, een stichtelijke overdenking van de Brabantse bisschop
Bekkers en een item getiteld “Heeft u ook al een hond?”.418 De kwaliteit van Brandpunt
was echter wisselvalliger dan Espresso. “Nederlands beste televisie-magazine”, oordeelde de
televisierecensent van het Algemeen Handelsblad in de herfst van 1961 over dit “bijzonder
knap gemaakte” Vara-programma.419
De actualiteitenrubriek Achter het nieuws had een wat diffuser imago. De eerste uitzending
vond plaats op 3 juni 1960, een week na de laatste aflevering van Mensen, dingen, nu.
Zoals de naam – bedacht door Kleijwegt420 – aangaf, stond de uitzending vlak na het NTS
Journaal geprogrammeerd.
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“Feiten van vandaag, bekeken en besproken door Arie Kleijwegt en Jan Leijendekker”,
luidde de aankondiging.421 Een omschrijving die de inhoud van de actualiteitenrubriek
slechts gedeeltelijk dekte, want de reportages die de presentatoren vanuit de studio in- en
uitleidden betroffen zelden het nieuws van die dag. Ook de interviews, die een prominent
deel uitmaakten van het programma, gingen eerder over algemene kwesties dan brandende
nieuwsfeiten. “Het waren actualiteiten tussen aanhalingstekens”, stelde redacteur De
Graaf achteraf.422
In aard en opzet vertoonde Achter het nieuws veel parallelen met Vara’s eigen journaal
uit het midden van de jaren vijftig. De lengte van het programma was slechts tien minuten, al werd daar wel eens vanaf geweken. Indien er onderwerpen waren die de redactie
niet geschikt achtte om direct na het NTS Journaal op het scherm te brengen, bestond er
soms de mogelijkheid om later op de avond een extra uitzending van de actualiteitenrubriek in te lassen. De technische- en studiofaciliteiten waren echter beperkt, waardoor de
redactie weinig manoeuvreerruimte had. Bovendien gaf Lou de Jong éénmaal per maand
in De wereld van vandaag zijn commentaar op de jongste wereldgebeurtenissen. Op die
avonden moest Achter het nieuws korter zijn dan normaal. Lange reportages waren hier423
door uit den boze.
Het resultaat was een actualiteitenrubriek waarin vooral door middel van korte studioof gefilmde interviews steeds drie à vier onderwerpen snel aan de orde kwamen. Een
vraaggesprek over margarine, problemen rond vakantiewerk, de vondst van een film over
de Olympische Spelen van 1928 en de lotgevallen van een chauffeur in een Italiaanse
gevangenis waren bijvoorbeeld de onderwerpen die in één uitzending in september 1960
figureerden.424 Weliswaar een gevarieerd aanbod, maar niet erg diepgravend uitgewerkt.
Bovendien waren in het algemeen Leijendekker noch Kleijwegt erg kritisch in hun interviews.
Volgens sommigen sprak uit hun wijze van vragen stellen een gebrek aan werkelijke
interesse. Anderzijds speelde ook onwennigheid met het medium een rol. Beide interviewers toonden zich, zeker in het begin, nogal zenuwachtig voor de camera. Bij gefilmde
interviews moest er rekening gehouden worden met het feit dat een filmrolletje hooguit
een paar minuten film bevatte. Hierdoor neigden de televisiejournalisten ertoe interviews
af te raffelen aan de hand van een vragenlijstje. Van werkelijk luisteren naar wat de ondervraagde te zeggen had was vaak nauwelijks sprake. Dit maakte het des te moeilijker om
425
kritisch te reageren.
Illustratief is in dit opzicht het interview van Kleijwegt in oktober 1960 met de minister van Binnenlandse Zaken, Edzo Toxopeus (VVD). Aanleiding was het bezoek dat
Toxopeus aan Nieuw Guinea ging brengen. De Nederlandse regering wilde zelfbeschikkingsrecht voor de Papoea’s en Toxopeus reisde naar het gebied af om daarvoor een “goede ambtelijke sfeer” te scheppen.426 Zijn vertrek kwam op een moment dat het regeringsbeleid van verschillende kanten onder vuur lag. Naast onrust onder de Nederlanders in
Nieuw Guinea, was er ook kritiek van de nationale partij van Nieuw Guinea op het trage
tempo en de wijze waarop de zelfbeschikking werd doorgevoerd. Het Nederlandse bedrijfsleven had andere bezwaren tegen het regeringsbeleid: het was schadelijk voor de
Nederlandse belangen in Indonesië. Bovendien bleek, dankzij een slip of the tongue van
minister-president De Quay, de regering zelf intern verdeeld over de juiste koers inzake
Nieuw Guinea. Al met al genoeg aanleiding om enkele kritische vragen te stellen aan
427
minister Toxopeus.
Op 8 oktober 1960 nestelde de minister zich op Schiphol voor de camera op een stoel
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tegenover Kleijwegt, die gehaast en zenuwachtig zijn eerste vraag stelde: “Excellentie, wat
is in het algemeen het doel van uw bezoek en hoe lang denkt u weg te blijven?” Een voorzichtig begin dat de toon zette voor de rest van het korte gesprek, opgenomen in één take.
Want alhoewel Kleijwegt wel pogingen ondernam Toxopeus met kritiek op het gevoerde
beleid te confronteren, ontbrak het hem aan voldoende kennis van de kwestie om de
minister werkelijk het vuur aan de schenen te leggen. Elk antwoord dat Toxopeus gaf,
werd dankbaar aanvaard. Toen Kleijwegt informeerde of het stellen van een termijn aan
de zelfbeschikking een punt van bespreking zou zijn, antwoordde de minister lachend:
“Meneer Kleijwegt, ik zou zeggen: bijna in beginsel kan alles besproken worden.” “Dat is
duidelijk”, reageerde Kleijwegt licht bedremmeld, waarna hij vlug doorging naar zijn
volgende op papier genoteerde vraag.
Ter afsluiting verklaarde Toxopeus te hopen dat zijn aanwezigheid in Nieuw Guinea
geruststellend zou werken. Kleijwegt viel hem bij: “Ik zou mij kunnen voorstellen dat het
een van de belangrijkste punten van uw oriëntatie zal gaan uitmaken daar.” “Stellig, heel
belangrijk ja”, bevestigde de minister, die daarop Kleijwegt glimlachend aankeek en zweeg.
Na vier minuten kwam er een einde aan het interview. “Dank u zeer excellentie, ik zal u
niet langer ophouden”, sprak Kleijwegt en wenste Toxopeus een goede reis toe. Daarmee
428
werd het gesprek afgesloten.
Op zich maakte Achter het nieuws met de uitzending van dit interview één dag later,
op een zondag, haar pretentie als bovenop het nieuws zittende actualiteitenrubriek waar.
Nog vóór de kranten erover hadden kunnen schrijven, besteedde het programma immers
aandacht aan de reis van Toxopeus. Naar de mening van de televisiecriticus van de NRC
had Kleijwegt bovendien “een zinnig gesprek” gevoerd met de minister.429 Maar de journalist leek geïntimideerd door zijn tegenspeler en was té zenuwachtig om werkelijk betekenisvolle antwoorden aan de minister te kunnen ontlokken. Het gesprek vertoonde sporen
van het, door de Britse televisiejournalist Robin Day aldus betitelde, ‘stooge’ interview: het
kritiekloos en onderdanig ondervragen van gezagsdragers.430 En na het interview met minister Toxopeus kregen de kijkers van Achter het nieuws een geanimeerde reportage over
een autorally van ‘oldtimers’ te zien. Vluchtig van het ene onderwerp naar het andere, dat
leek vooral het kenmerk van de actualiteitenrubriek.
Er was een duidelijk verschil met BBC’s gedegen en toonaangevende actualiteitenrubriek Panorama, het programma dat de belangrijkste inspiratiebron voor Achter het nieuws
vormde. De Nederlandse actualiteitenrubriek nam daar, dankzij contacten van de Varacorrespondent in London, heel af en toe items van over. Begin jaren zestig stuurde het
hoofd van de televisieafdeling Te Nuyl de redactie zelfs voor een aantal dagen naar London om zich te oriënteren op de werkwijze van hun Britse collega’s.Eenmaal aangekomen
bij de redactie van Panorama, raakten de Nederlanders “sprakeloos van bewondering”,
431
herinnerde Kool zich. Onderwerpen bleken minitieus voorbereid te worden door een
ploeg van gespecialiseerde researchers. Voorzien van alle noodzakelijke informatie gingen
de Britse journalisten vervolgens op reportage. Het was een veel professionelere werkwijze
dan men bij Achter het nieuws gewend was. Kool:
“Je zat zelf aan de telefoon, met het krantenknipseltje waar je de informatie uit
haalde in de hand. En je ging dan zelf op reportage en frommelde iets in elkaar,
wat soms dezelfde dag nog werd uitgezonden. Het was eigenlijk van een beschamend slordig en oppervlakkig niveau, zeker als je het vergeleek met de Britse re432
portages.”
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Gebrek aan mankracht en faciliteiten maakten het echter moeilijk om de Britse werkwijze zomaar over te nemen, hoezeer de Vara-bestuurders en -afdelingshoofden Panorama
ook ten voorbeeld bleven stellen.
Bovendien liet de Britse formule zich om andere redenen niet klakkeloos vertalen naar
de Nederlandse situatie. Panorama werd geacht strikt onpartijdig te zijn, terwijl de Varaprogramma’s mede bedoeld waren om het sociaal-democratische gedachtengoed te verspreiden. “Wij moesten iets nabootsen, maar tegelijkertijd toch ook veranderen en aanpassen aan de Nederlandse omstandigheden”, constateerde Bosboom achteraf.433 Hierin
schuilde een belangrijk punt van frictie: in hoeverre mocht of moest de politieke boodschap de overhand hebben bij het maken van een zo professioneel mogelijke actualiteitenrubriek?
De oordelen over Achter het nieuws waren in het eerste jaar gemengd. Zowel de vorm
als de aanpak ontmoetten kritiek. Vanuit de Verenigingsraadafdeling in Groningen kwam
na het eerste seizoen het commentaar dat het actualiteitenprogramma “te veel vaart” had
en “te beknopt” was.434 Ook binnen de televisiesectie heerste onvrede over de opzet van
Achter het nieuws. Men was van mening dat het programma niet een soort journaaluitzending moest zijn, maar een commentariërende achtergrondrubriek. Wat ontbrak was iemand die met gezag over de verschillende onderwerpen sprak en deugdelijk geïnformeerd
was.
Vooral Rengelink bleek ontevreden over de kwaliteit van Achter het nieuws. “Deze rubriek [heeft] nog geen eigen televisie-vorm, maar bestaat uit radio-interviews”, liet hij in
augustus 1961 tegenover de Verenigingsraad weten.435 Iets wat Kool in een terugblik bevestigde:
“We werkten met een merkwaardige mix van kranten- en radiojournalistiek, waarbij beelden als illustratie werden gebruikt. Het was een buitengewoon saaie, trage
en sterk op het verbale gerichte vorm van informatieoverdracht.”436
Volgens Rengelink was een andere opzet nodig; het geheel moest bovenal meer “de geest
van de Vara” ademen.437
De oplossing werd gezocht in het uitbreiden van de zendtijd voor Achter het nieuws. In
het seizoen 1961/62 kreeg de actualiteitenrubriek vijftien in plaats van tien minuten ter
beschikking voor haar wekelijkse uitzendingen. Een logische uitbreiding, gelet op de
komst van nieuwe medewerkers bij de redactie. Maar Achter het nieuws bleef een rubriek
met veel interviews, een enkel commentaar en korte reportages, geënt op de stijl van het
NTS Journaal.De nieuwe televisiejournalisten leerden vooral van oud-journaalmedewerker
en regisseur Bosboom hoe ze met het medium dienden om te gaan. Kleijwegt had minder
affiniteit met televisie, dacht liever vanuit de vertrouwde radioformats en verlangde soms
ook terug naar de radio. “Televisie is enorm anders en enorm moeilijk”, klaagde hij in
1961 in een kranteninterview.
“De techniek is gebrekkig en de ruimte onvoldoende. Het is een grote primitieve
438
boel.”
Daarnaast was Kleijwegt weliswaar hoofd van de redactie, maar hij voelde er weinig voor
zich als leider te manifesteren. “Kleijwegt was geen goede eindredacteur, althans niet voor
actualiteiten”, oordeelde Rengelink achteraf. De snelle ontwikkeling van televisie veroor97
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zaakte volgens de toenmalige televisiesecretaris dit soort problemen. “Chefs van kleine
afdelingen werden plotseling chefs van grotere afdelingen, wat niet altijd goed werkte.”439
Ook de staf merkte dat. “Kleijwegt begeleidde ons minder, die had het altijd vreselijk druk
met zaken buiten de televisie”, herinnerde Kool zich.440 Van een daadwerkelijke aanpassing
van de opzet van de rubriek was dientengevolge geen sprake.
Kleijwegt’s opstelling en gedrag bemoeilijkten zijn functioneren aanzienlijk, ook al
omdat er aan zowel zijn politieke instelling als zijn capaciteiten als rubrieksleider getwijfeld
werd. Achter het nieuws bleek onder zijn leiding niet zo spraakmakend en solide als de
Vara-bestuurders gehoopt hadden. Met argusogen volgde men de ontwikkelingen bij de
KRO. Daar was in de zomer van 1961 een nieuwe daadkrachtige voorzitter in de persoon
van Harry van Doorn, voormalig voorzitter van de KVP, aangetreden. Van Doorn wilde
zijn omroep met behulp van de actualiteitenprogramma’s nadrukkelijker profileren. Al
meteen bij zijn komst liet hij luidkeels weten de kwaliteit van het NTS Journaal ondermaats te vinden en betoogde hij dat de omroepen dat zelf beter konden. KRO’s actualiteitenprogramma Brandpunt kreeg aansluitend in het voorjaar van 1962 een nieuwe hoofd441
redacteur en tal van vernieuwingen stonden bij de katholieke omroep op stapel.
Juist nu televisie in het algemeen en de actualiteitenrubrieken in het bijzonder een
zwaarder gewicht kregen, groeide bij de Vara de behoefte aan een krachtige eindredacteur
voor Achter het nieuws. Kleijwegt leek hiervoor steeds minder de aangewezen figuur. “Hij
werd door Rengelink té licht en niet serieus genoeg bevonden”, stelde Kool in een terugblik. “Daar speelde zijn levensstijl overigens ook in mee. Arie was eigenlijk te oppervlakkig
voor het vak.”442 Kleijwegt was ook nooit van plan geweest een serieuze rubriek van Achter
het nieuws te maken, meende De Graaf achteraf.443
In de verwijdering die tussen Rengelink en Kleijwegt ontstond, trok de journalist aan
het kortste eind. Toen in de zomer van 1962 de televisiesectie plannen maakten voor een
reorganisatie en de nieuwe functie van ‘chef van de afdeling Actualiteiten’ creëerde, stond
het vast dat Kleijwegt dit niet zou worden. Hij mocht nog wel aanblijven om Achter het
nieuws en Espresso tot het einde van het jaar te helpen verzorgen, maar werd in feite op een
zijspoor gemanoeuvreerd.
Zijn vertrek naar de Vpro in het voorjaar van 1963 kwam voor niemand onverwacht.
Hooguit was er enige verbazing dat Kleijwegt, die vanwege een vermeend gebrek aan
leiderscapaciteiten bij de Vara verdween, adjunct-hoofd van de Vpro-televisie zou worden.
444
Zijn anarchistische levenshouding leek daar beter op zijn plaats.
De omslag

De hierboven geschetste begintijd van de actualiteiten op de Vara-televisie overziend, valt
op dat er een belangrijke omslag was in het beleid van de omroepbestuurders. Gedurende
de jaren vijftig lag de nadruk duidelijk op het ontwikkelen van aantrekkelijke televisieformats die een breed publiek zouden aanspreken. Een “nodeloze geprikkeldheid” van de
kijkers moest, aldus Rengelink, voorkomen worden. Vanaf eind jaren vijftig/begin jaren
zestig trad daar een wijziging in op. De focus richtte zich veel meer op programma’s waarin het politieke profiel van de Vara tot uiting kon komen. Dit had zijn weerslag op de
actualiteitenrubrieken in het eerste televisiedecennium.
De eerste poging daartoe, het eigen Journaal, was weliswaar bedoeld om het “eigen geluid” van de Vara te laten klinken, maar week in vorm, stijl én onderwerpskeuze niet erg
af van het Polygoonjournaal.
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De tweede aanzet, het programma Mensen, dingen, nu, dat tussen 1956 en 1960 werd
uitgezonden, was politiek geprofileerder, maar tegelijkertijd erg hybride qua vorm en
inhoud. Doordat per uitzending één onderwerp centraal stond, was het mogelijk er uitvoeriger aandacht aan te besteden. Het profiel van het programma was echter diffuus,
aangezien luchtige amusementsonderwerpen werden afgewisseld met serieuzere kwesties.
Dat had ook alles te maken met de wisselende groep samenstellers.
De derde poging, de start van het actualiteitenmagazine Espresso en de actualiteitenrubriek Achter het nieuws in de zomer van 1960, was nadrukkelijk het gevolg van de behoefte
om de Vara beter te profileren. Tegelijkertijd lieten ook de in de jaren vijftig ontwikkelde
tradities hun sporen na. Espresso was vooral een luchtig en pittoresk magazine met af en
toe een snedig commentaar, en Achter het nieuws een mix van het eigen Journaal, het NTS
Journaal en een interviewprogramma. De beoogde politieke profilering bleef uit; de prioriteit van de redactie lag elders. Daarbij kwam dat de vorm van de wekelijkse actualiteitenrubriek met haar korte uitzendingen weinig uitgesproken was. Het was, kortom, niet
verwonderlijk dat vooral Achter het nieuws niet aan de verwachtingen voldeed. En de Varabestuurders waren niet de enigen die hogere eisen begonnen te stellen aan de televisiejournalistiek.
Vanaf begin jaren zestig ontmoetten de informatieve achtergrondprogramma’s van de
omroepen steeds meer kritiek. Ook bij de televisierecensenten leek zich een omslag in
opvattingen te voltrekken. Zo moest het NTS Journaal, zo enthousiast onthaald bij haar
start in 1956, het in toenemende mate ontgelden. Hoewel het journaal altijd goed scoorde
bij het publiek, werden de recensenten steeds kritischer. Al in 1960 constateerde de jury
445
van de Televisieprijs van het Prins Bernhard Fonds dat het NTS Journaal sporen van
vermoeidheid toonde. Slechts een kwart van alle onderwerpen betrof binnenlands nieuws
en juist bij die reportages dreigde het gevaar van willekeurige aanleidingen en verschraalde
berichtgeving.446
Vanaf 1962 zwol deze kritiek verder aan. Het NTS Journaal zou geen selectie van het
belangrijkste nieuws bieden, maar slechts datgene brengen waar filmmateriaal van beschikbaar was. In een kritische beschouwing in Vrij Nederland vroeg de veelgelezen televisierecensent Nico Scheepmaker447 zich in november 1962 af of het NTS Journaal werkelijk
zo goed was als de meeste mensen dachten. Nogal wat reportages waren volgens hem
uitgesproken onnozel, kleurloos en onbelangrijk. De redactie zou meer risico moeten
nemen.
“Het NTS-journaal lijkt echter terug te schrikken voor alles wat in het penibelofficiële vlak ligt of in het privé-persoonlijke vlak. Het journaal is daardoor vlak,
oninteressant, loopt niet alleen in tijd maar ook in gespreide belangstelling achter
bij de kranten, alleen maar uit een gebrek aan durf, aan doorzettingsvermogen en
448
aan de snelheid van handelen.”
De opvolging van de charismatische hoofdredacteur van het eerste uur, Carel Enkelaar,
door de van de Ncrv afkomstige Dick Simons in maart 1963 deed het commentaar niet
verstommen, integendeel. Als snel werd Simons in de media neergezet als een ambtenaar
met weinig verstand van nieuws, wat het imago van het NTS Journaal weinig goed deed.
In de herfst van 1963 was de klaagzang inmiddels flink aangezweld en mediabreed te
horen. Het journaal was “half dood”, schreef de Leeuwarder Courant. En De Telegraaf
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citeerde met instemming een anonieme maar bekende radioman die zei niet meer naar het
journaal te kijken: “Het lijkt wel of de fut er uit is”.449
De genadeklap kwam met de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy
op 22 november 1963. Het bericht van de aanslag werd om kwart voor acht ‘s avonds
bekend in Nederland en om acht uur was duidelijk dat hij dood was. Bij aanvang van het
NTS Journaal van acht uur meldde de nieuwslezer wel kort dat er een aanslag was gepleegd, maar vervolgens ging de geplande uitzending gewoon van start, met onder meer
een reportage over prins Bernhard bij een postduivententoonstelling. Ook het aansluitende Brandpunt reageerde traag. Na een kort commentaar op de aanslag, werd een geprogrammeerd filmpje over India vertoond. Pas om half tien ‘s avonds besloot men het programma af te breken en alleen nog maar het laatste nieuws door te geven. Dat was bijna
450
twee uur nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse president was overleden.
Een golf van kritiek barstte los naar aanleiding van deze inadequate verslaggeving.
Kranten hekelden “het spectaculair en droevig falen” van het NTS Journaal en bogen zich
over de “notoire onbekwaamheid” die de televisie als geheel bij de nieuwsvoorziening liet
zien.451 Voor De Telegraaf was de maat vol en televisierecensent Leo Riemens schreef:
“Nooit heeft de Nederlandse televisie zijn incompetentie op het gebied van de
snelle, actuele nieuwsvoorziening zozeer bewezen als op deze avond. [...] Op ogenblik als deze blijkt het toch weer duidelijk: de Nederlandse radio en televisie verkeren ondanks alle moeite, ondanks alle gewichtigheid, nog in een amateuristisch
stadium.”452
Vooral het NTS Journaal moest het ontgelden en dat bleef zo gedurende de rest van de
jaren zestig. Want alhoewel de kijkers het journaal trouw bleven en doorgaans positief
beoordeelden, zouden de televisiecritici in de periode dat Simons hoofdredacteur was,
1963-1975, het programma in verschillende toonaarden verwijten kneuterig, oubollig en
laf te zijn. Pas vanaf het midden van de jaren zeventig zou het journaal van dit negatieve
imago afkomen.453
Ook over de kwaliteit van de diverse actualiteitenprogramma’s klonk steeds meer gemor onder de recensenten. Al in november 1957 deed televisiecriticus Henk Schaafsma in
De Groene Amsterdammer zijn beklag over de vele gekleurde, naar propaganda riekende
informatieve programma’s op televisie. Hij hield een pleidooi voor controversial broadcasting, met meer discussie en meer hoor en wederhoor ten gunste van een vrije opinievorming.454
Dit pleidooi zou Schaafsma in het daaropvolgende decennium in diverse gremia en
publicaties blijven herhalen. Want de onderwerpen in de actualiteitenmagazines werden
nog té weinig vanuit verschillende gezichtspunten belicht, klaagde de televisiecriticus in
zijn in 1959 gepubliceerde populaire handboek Televisie. Ook de presentatoren van de
magazines brachten het er in zijn ogen niet goed vanaf. Ze vonden het kennelijk moeilijk
“de plezierige middenweg te vinden tussen het type plechtige-dominee-rechtvaardigeschoolmeester en het type vaderlandse-lolbroek-op-bruiloft-of-in-buitenlandsbungalowkamp”. De wijze van presentatie bepaalde in belangrijke mate het karakter en de
aantrekkelijkheid van de magazines, aldus Schaafsma, evenals de keuze en behandeling van
455
de onderwerpen. “De ene noch de andere mag eenzijdig zijn.”
De ontwikkelingen gingen hem duidelijk niet snel genoeg. Naar aanleiding van het
tienjarig bestaan van televisie in Nederland in oktober 1961 schreef Schaafsma onder de
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kop “Publiciteitsmedium dat nog lang niet is waar het komen moet” een buitengewoon
kritisch artikel in het vakblad De Journalist. De kwaliteit van de informatie die de televisie
bood liet veel te wensen over, de documentaires waren over het algemeen ver beneden de
maat en de actualiteitenmagazines schoten tekort. Het waren “onschuldige, vaak vrij onbeholpen gepresenteerde variarubriekjes in plaats van ‘top’ programma’s”.456
Schaafsma toonde begrip voor de gecompliceerde technische en organisatorische omstandigheden waaronder de programmamakers moesten opereren. Maar er was volgens
hem een gebrek aan goed opgeleide televisiejournalisten. Waar, zo vroeg hij zich af, bleven
de Nederlandse Dimbleby en Murrow – daarmee verwijzend naar de presentatoren van
het Britse Panorama en het Amerikaanse See It Now. Het was volgens Schaafsma de hoogste tijd dat de Nederlandse televisie op dat punt volwassen werd.457
Hetzelfde ongeduld is merkbaar in de toon van de recensies van andere televisiecritici.
Zo werd Espresso in september 1961 nog geprezen als het beste televisiemagazine op de
Nederlandse televisie, maar een halfjaar later bekritiseerd vanwege de matige kwaliteit en
de langdradige gesprekken.458 En waar Nico Scheepmaker begin 1961 nog lovend schreef
over het “vlotte, geestige” actualiteitenmagazine Flits van de Avro, leverde hij eind van dat
jaar commentaar op het “teuterige” gehalte van het programma.
“Het is allemaal goed en wel de kleine berichtjes achter het nieuwstevoorschijn te
peuteren, maar veertig minuten lang niets anders dan zulk ‘klein voer’ is teveel.”459
Een door hem bekritiseerde uitzending bevatte een volgens hem wezenloze reportage over
een jongen die drie maanden eerder een baby uit het water had gered, een interview over
een dopingrapport waarin niets werd gezegd dat niet al eerder in de dagbladen had gestaan
en een voorgelezen krantenbericht over veranderingen in de totoregeling. “Zoiets hoort
niet in deze rubriek thuis”, aldus Scheepmaker.460
Maar wat dan wel? De auteur van een door de KRO uitgebracht boekje over televisie
stelde in 1962 dat de “becommentariërende nieuwsrubrieken” nog op zoek waren naar
een eigen stijl. Het actualiteitenmagazine Attentie van de Ncrv leek die weliswaar gevonden te hebben, “maar de eigen stijl hiervan is er te veel een van een zachtaardig uitweiden,
niet die van de strakke journalistiek uit onze dagen.” En Brandpunt was weliswaar na een
moeizame start sinds de herfst van 1962 “met sprongen vooruitgegaan” en veel ‘directer’
geworden, maar de tijd moest nog leren of dit de juiste formule was.461
Waar behoefte aan was, waren uitgesproken journalistieke krachten. Men zocht het
type vakman dat “instinktief selekteert, eigen kontacten legt en vanuit een eigen kritisch
denkvermogen en een nuchtere zakelijkheid tot korte, puntige formuleringen kan komen”, signaleerde begin 1963 een journalist.
“Deze gezochte man, die nog steeds niet is gevonden, heet in Bussum ‘de waakhond’ – de harde presentator met het rechtlijnige voorkomen, de toegespitste formulering, het gevatte en snelle reaktievermogen, een wellevende brutaliteit.”462
Wat opvalt is dat in toenemende mate vergelijkingen met het buitenland werden gemaakt.
De Verenigde Staten en vooral Groot-Brittannië en de BBC werden regelmatig tot voorbeeld gesteld. Zo haalde Schaafsma de Britse omroep om de haverklap aan in zijn handboek Televisie. En de jury van de Televisieprijs prees in 1961 de Amerikaanse televisiejournalisten omdat zij op tal van manieren de documentaire nieuwstaak van televisie
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vervulden. Nederlandse programmamakers moesten daar een voorbeeld aan nemen.463
Toen Richard Dimbleby, de presentator van Panorama, in juni 1962 in een interview
op de Nederlandse televisie betoogde dat de televisie in Europa te slap was en te bang voor
moeilijkheden, werden zijn woorden met instemming geciteerd in diverse Nederlandse
kranten. “Is onze televisie veel te tam?”, kopte De Telegraaf op haar showbusiness-pagina,
om maar gelijk het antwoord te geven: afgezet tegen de Britse en Amerikaanse televisie was
het Nederlandse televisie-aanbod “inderdaad HEEL TAM te noemen”.464
In vergelijking met BBC’s actualiteitenrubriek Tonight was de samenstelling van actualiteitenmagazines als Attentie, Espresso en Flits toch voornamelijk onnozel, verzuchtte een
recensent begin 1963. Daartegen afgezet waren de Nederlandse magazines “onbevredigende vergaarbakken van schilderachtigheden en kuriositeiten”.
“Tonight [...] doet alles om die onschuldige fait-divers-toon, welke de Nederlandse
rubrieken zo kenmerkt, te vermijden en slaagt daar ook voortreffelijk in. Flitsend,
hard en zeer beweeglijk mag Tonight als een benijdenswaardig voorbeeld gelden
465
van wat zo’n rubriek kan zijn.”
Ook kijkers maakten dergelijke vergelijkingen, zeker degenen in het oosten van het land
die ook de Duitse televisie konden ontvangen. Al in 1959 schreef een auteur in het blad
Wij TV Kijkers vol bewondering over de Duitse actualiteitenrubriek Hier und Heute die
het Duitse publiek elke avond een combinatie van wetenswaardigheden, discussies over
actuele zaken en interviews bood. Vergeleken met de Duitse televisie lag Nederland toch
wel mijlenver achter, liet een kijker in 1960 in De Gelderlander weten. En in een ingezonden brief in De Journalist beklaagde een lezer zich begin jaren zestig over de Nederlandse
nieuws- en actualiteitenprogramma’s, die achterbleven bij wat er op dit vlak in de
Verenigde Staten en Groot-Brittannië gebeurde. Daarmee vergeleken leken de omroepen
en de NTS “nog rond te huppelen als onmondige, zelfs blinde leerlingen die het voor466
beeld van hun meesters maar niet kunnen bereiken”.
Dergelijke verzuchtingen passen in een periode waarin televisie als massamedium steeds
serieuzer werd genomen. Zoals eerder gesteld, ligt in de jaren 1959-1962 het omslagpunt.
Dat geldt in de eerste plaats wat betreft het bereik en de omvang van het televisie-aanbod.
Vanaf oktober 1960 werd er zeven avonden per week uitgezonden. De zendtijduitbreiding
naar 30 uur per week in 1962 zorgde ervoor dat er ook minstens vier uur per avond televisieprogramma’s te zien waren. En het nieuwe medium haalde het oude in: vanaf de herfst
van 1960 keken er ‘s avonds meer mensen naar televisie dan dat ze naar de radio luister467
den.
Technisch werd eveneens steeds meer mogelijk. In mei 1961 werd een nieuwe televisiezender bij Lopik in gebruik genomen als sluitstuk van het Nederlandse televisiezenderpark. Heel het land kon nu televisie ontvangen. En in juli 1962 vond, dankzij de communicatiesatelliet Telstar, de eerste rechtstreekse televisie-uitwisseling tussen de Verenigde
Staten en West-Europa plaats. Het moment werd in alle kranten nadrukkelijk gemarkeerd. De hele wereld kon nu echt live de huiskamer binnenstromen.
De erkenning van het belang van televisie laat zich ook afmeten aan het aantal publicaties over het medium die in deze periode verschenen. Van het “eerste Nederlandse allround televisieboek” Televisie. Van horen, zien en zenden (1958), de serieuze beschouwingen van televisiecriticus Schaafsma in zijn overzichtswerk Televisie (1959) en de weten102
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schappelijke bundel Televisie - vraagstuk, waagstuk (1961), tot technische handleidingen
als Kijken en weten. Alles over televisie (1959), ‘bonte’ bundels als Visie op televisie (1958)
en Bij de TV. Handboek voor kijkers (1962), en de vele boekjes over de nieuwe televisiesterren die in steeds grotere getalen werden uitgebracht.468 De toon en teneur van al deze
publicaties was gelijkluidend: televisie was een medium waar men in Nederland niet meer
om heen kon.
Deze volwassenwording ging gepaard met een nieuw zelfbewustzijn. De programmamakers die, matig betaald en onder vaak nog lastige omstandigheden, alle extra zendtijd
moesten vullen, roerden zich steeds nadrukkelijker. Het leidde tot de oprichting van een
belangenorganisatie, Groep 73, en een staking in november 1961. Uit de beginselverklaring van Groep 73 bleek een toenemend bewustzijn dat televisie een medium was met
eigen normen en – vooral ook – eigen beroepsopvattingen. Het doel van de belangenorganisatie was onder meer de status van televisiemaker dusdanig te verhogen “dat de televisie voldoende werfkracht en voldoende prestige heeft t.o.v. andere sectoren om diegene
469
aan te trekken zonder wie de televisie het niet kan stellen.” Het werd volgens de programmamakers hoog tijd om televisie niet alleen in woord serieus te nemen, maar daar
ook naar te handelen.
De belangrijkste gebeurtenis die de doorbraak van televisie markeerde, vond plaats aan
het eind van deze cruciale periode. Op 26 en 27 november 1962 werd Open het Dorp
uitgezonden: een 23-uur durende marathonuitzending vanuit de Rai in Amsterdam ten
bate van een goed doel, een dorp voor gehandicapten. Gepresenteerd door de dan nog
relatief onbekende Mies Bouwman, werd het een overrompelend succes. Vrijwel iedereen
die toegang had tot een televisietoestel zag het programma. En ze hoorden hoe de befaamde Amerikaanse televisiejournalist Ed Murrow, die het record van de langst durende televisie-uitzending op zijn naam had staan, live met de Nederlandse presentatrice belde om
haar succes te wensen. De opzet slaagde: het record werd gebroken. Aan het eind hadden
meer dan één miljoen mensen geld geschonken en was ruim 21 miljoen gulden opgehaald
– een onwaarschijnlijk groot bedrag voor die tijd.
De vreugde was groot, de verbijstering des te groter. Er verschenen talloze opgewonden
krantenartikelen, er volgden verschillende wetenschappelijke onderzoeken en er werd verhit
gediscussieerd over de invloed van het nieuwe medium. Bleken de waarschuwende woorden
over de macht van televisie van een decennium eerder dan toch waarheid te worden? Wat
echter overheerste was een gevoel van ontzag: televisie kon mensen écht in beweging bren470
gen. Open het Dorp verankerde televisie definitief in het Nederlandse bewustzijn. Na tien
jaar kon niemand meer om het medium heen. Dit zou gevolgen hebben voor de rol en de
ruimte die actualiteitenprogramma’s in de jaren zestig zouden krijgen.
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6
ACHTER HET NIEUWS IN DE JAREN ZESTIG

Waar de periode 1959-1962 voor de Nederlandse televisie de jaren waren waarin het
massamedium haar doorbraak beleefde, lijkt aansluitend het televisieseizoen 1962-1963
voor de Nederlandse actualiteitenrubrieken het seizoen van de omslag. In die periode
vond zowel bij KRO’s Brandpunt als Vara’s Achter het nieuws een aantal belangrijke veranderingen plaats die bepalend waren voor de invulling en afbakening van het ‘nieuwe’
genre van de actualiteitenrubriek. Deze omslag kreeg geleidelijk vorm en gebeurde niet
zonder discussie en verzet.
In het tweede deel van dit onderzoek zal aan de hand van een aantal case studies uitvoeriger op de inhoud en de gevolgen van die omslag worden ingegaan. En in het derde
deel worden de factoren die van invloed waren op die omslag gedetailleerder uitgewerkt.
Maar voor een goed begrip van deze geschiedenis is het nodig een raamwerk neer te zetten. Dit hoofdstuk geeft een korte schets van de ontwikkeling van Achter het nieuws vanaf
1962. Het belicht, mede aan de hand van enkele illustratieve voorbeelden, achtereenvolgens de komst van Herman Wigbold bij de Vara, de opkomst van de grote concurrent
Brandpunt bij de KRO, de vernieuwing van de redactie en de formule van Achter het
nieuws, en de reacties op deze programma’s.
De ‘methode-Wigbold’

In de zomer van 1962 ging de televisiesectie van de Vara op zoek naar iemand die geschikt
was voor de nieuwe functie van chef van de afdeling Actualiteiten. Ze hadden hem snel
gevonden. Hij had furore gemaakt bij de afdeling Documentaires, hij wist wie Ed Murrow was en hij had de juiste politieke achtergrond. Eén dag nadat de 37-jarige Herman
Wigbold solliciteerde op de nieuwe functie bij de afdeling Actualiteiten, werd hij aangenomen.471
Zijn antecedenten maakten hem een nagenoeg ideale kandidaat. Wigbold was de zoon
van een Vlaardingse politieman, van huis uit katholiek en vlak na de oorlog als katholieke
‘doorbraakjongere’ actief betrokken geraakt bij de jeugdorganisatie van de PvdA, De
Nieuwe Koers. Eerst werd hij hoofdredacteur van het blad van de jongerenorganisatie en
tussen 1955 en 1956 was hij voorzitter van De Nieuwe Koers. In die hoedanigheid had hij
zich gemanifesteerd als voorstander van een progressieve politiek die gekant was tegen een
herstel van vooroorlogse machten. Ook bepleitte hij een omroepbestel waarbij tenminste
de helft van de zendtijd gereserveerd zou moeten worden voor een nationaal programma.
Het bestuur van De Nieuwe Koers stond bekend als een speeltuin waarin aanstaande
partijfunctionarissen ervaring konden opdoen. De jongerenorganisatie huisde in hetzelfde
gebouw als het partijkantoor van de PvdA en Wigbold had op die manier de belangrijkste
PvdA-bestuurders goed leren kennen, al maakte zijn katholieke achtergrond en actieve
kerkgang hem wel een buitenbeentje binnen de partij. Tegelijkertijd had hij aan den lijve
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ondervonden hoezeer de PvdA-partijtop de gang van zaken binnen de jongerenorganisatie
bepaalde.472
Naast zijn politieke activiteiten werkte hij als journalist. In 1950 was Wigbold bij Het
Vrije Volk begonnen en midden jaren vijftig stapte hij over naar de Nieuwe Pers, een
verzameling regionale kranten die nauw met Het Parool samenwerkten. Vanaf de tweede
helft van de jaren vijftig was Wigbold gaan freelancen, onder andere voor Vrij Nederland.
Voor het opinieblad schreef hij begin jaren zestig een reeks doorwrochte artikelen waarin
hij de maatschappelijke en politieke conditie van Nederland doorlichtte. Wigbold toonde
zich daarbij bezorgd. Nederland zou lijden aan politieke aderverkalking en ondanks de
toegenomen welvaart waren er tal van terreinen – woningbouw, gezondheidszorg, onderwijs, sociale uitkeringen – die volgens hem zichtbaar achterbleven. In zijn werk klonk de
echo van opvattingen die op dat moment ook op het wetenschappelijk bureau van de
473
PvdA circuleerden.
Vanaf het eind van de jaren vijftig was Wigbold tevens teksten voor jongerenprogramma’s bij de Vara-radio gaan schrijven, plus enkele hoorspelen over maatschappelijke
thema’s.474 Met name die hoorspelen kregen een positief onthaal in de pers en trokken de
aandacht van de Vara-directie. Vandaar dat omroepsecretaris Jan Broeksz Wigbold in
1961 stimuleerde om te solliciteren op een functie bij de afdeling Documentaires.475
In juni 1961 ging hij daar als regisseur aan de slag, hoewel Wigbold geen ervaring had
en zelf pas sinds een jaar een televisietoestel bezat. Maar hij las enkele Britse en Amerikaanse boeken over het onderwerp en keek goed hoe anderen – met name in het buitenland – documentaires maakten. En Wigbold was een snelle leerling. In anderhalf jaar tijd
zou hij vijf opvallende en spraakmakende televisiedocumentaires produceren. Ze behandelden onder andere de moeizame situatie in Nieuw Guinea, de achtergestelde positie van
gehandicapten en het probleem van het overschot aan Nederlandse boeren.476
Zijn meest ophefmakende documentaire was meteen de eerste van deze reeks. Onder
de titel “Staatsvijand nummer één?” werd het uitgezonden op 4 oktober 1961. De documentaire behandelde in circa een uur het probleem van de immer voortdurende woningnood in Nederland. Wigbold had daartoe alle betrokken partijen – burgemeesters, bouwers, woningzoekenden, hoogleraren en de verantwoordelijke minister – geïnterviewd en
beelden gedraaid van de soms onhoudbare huisvestingsproblemen waar de woningnood
toe leidde, inclusief shots van kinderen wier toekomst op het spel leek te staan. Het geheel
monteerde hij aaneen tot een documentaire waarin hij alle stijlmiddelen die voorhanden
waren leek toe te passen: van stand-uppers, vox pops en infographics, tot interviews op
locatie en deskundigen die zich rechtsreeks tot de camera wendden om een vraag te beantwoorden die in de voice-over was gesteld. Heel stijlvast was het niet, wel visueel en
inhoudelijk overdonderend.
Onderbouwd door buitengewoon veel feiten en cijfers, stapelde Wigbold argument op
argument waarom het overheidsbeleid op het gebied van de woningbouw faalde. De vlotte
montage versterkte het gevoel van urgentie dat de documentaire leek te willen uitstralen.
Ter afsluiting constateerde Wigbold dat woningzoekenden met een kluitje in het riet
477
werden gestuurd.
Het was in die tijd nog gebruikelijk dat interviews met ministers en andere autoriteiten sec werden getoond, zonder dat er andere fragmenten of uitspraken door het interview
heen werden gemonteerd. Tot zijn ongenoegen ontdekte de voor woningbouw verantwoordelijke minister Jan van Aartsen (ARP) echter dat tussen zijn bagatelliserende opmerkingen over de woningnood – “Ik durf te zeggen dat de Nederlandse overheid zich genoeg
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offers getroost om de woningnood te boven te komen” – uitspraken gemonteerd waren
van boze en teleurgestelde mensen die al jaren op woonruimte zaten te wachten en forse
kritiek hadden op zijn beleid. Als een soort symbool van een falende overheid keerde de
zichtbaar met zichzelf ingenomen minister steeds weer terug in de documentaire, wat
scherp contrasteerde met de ellende die getoond werd.
Een “superbe uitzending” en een “volmaakt uitgewogen programma”, jubelde televisierecensent Nico Scheepmaker de dag erna. Via “een kunstige samenspel van interviews
en beelden”, zo schreef de criticus, wist Wigbold de schrijnende woningnood op indrukwekkende wijze voor de kijkers inzichtelijk te maken. De verantwoordelijke minister Van
Aartsen kon te midden van alle meningen en cijfers moeilijk een overtuigende indruk
maken bij de verdediging van zijn woningbeleid. Dat Wigbold er een “polemische uitzending” van maakte waarbij het zittende kabinet er niet al te best vanaf kwam, werd door
Scheepmaker alleen maar toegejuicht. Hij riep Wigbold op nog meer van dit soort pro478
gramma’s te maken.
Ook de televisierecensent van de Friese Koerier was vol lof over de “zeer indringende
met veel feitenmateriaal en pakkende interviews én reportages gevulde documentaire”. De
recensent prees de “geraffineerde montage” die een flitsend werkstuk opleverde “waarbij
de stijl van interviewen soms misschien wel wat hard klonk, maar het voordeel had van
recht op de man af te zijn”. De minister wist daarbij niet erg overtuigend te antwoorden
op de scherpe vragen van Wigbold. In het Nieuwsblad van het Noorden noemde een televisierecensent de uitzending zelfs het “schoolvoorbeeld van een goede filmdocumentaire”,
omdat het de kijkers met de neus op de harde feiten drukte. Dit soort waardering was er
over de hele linie, van Het Vrije Volk (“een indrukwekkende televisiereportage”) en De
Telegraaf (“vakkundig opgebouwde documentaire”) tot de Leeuwarder Courant (“televisie479
journalistiek op zijn best”).
Maar er werd ook kritiek geuit, en niet door de minsten. Televisiecriticus Henk
Schaafsma bleek in de NRC hevig verontwaardigd over de werkwijze van Wigbold.
“Door de groepering van de ten dele kennelijk naar behoefte in stukken geknipte
interviews en de lardering daarvan met overduidelijk op bespeling van het sentiment afgestemde filmfragmenten vol ontroerende kinderkopjes e.d., werd de zogenaamde documentaire een pamflet. Dit zou minder ernstig zijn geweest als de
samensteller-regisseur niet zo zorgvuldig had getracht de subjectieve strekking te
480
objectiveren door bijvoorbeeld schijnbaar het hoor en wederhoor toe te passen.”
Door de “verknipping” van de interviews kwamen sommige uitspraken van de geïnterviewden, zoals die van de minister, in de verdrukking. Dit leverde een verwerpelijke vertekening van het beeld op, meende Schaafsma, die, als zij bij een ander onderwerp was
toegepast, ronduit gevaarlijk had kunnen zijn. Niet dat de samensteller van een informatief programma van hem geen standpunt mocht innemen, maar dit had dan wel duidelijk
als eigen mening kenbaar gemaakt moeten worden. “Vermenging van feiten en commentaar naar persoonlijke willekeur, is in een monopolistisch publiciteitsmedium als de televi481
sie nog veel gevaarlijker dan in een krant”, aldus Schaafsma.
Zijn kritiek was het startschot voor een publieke discussie over de ‘methode-Wigbold’,
zoals deze vorm van polemisch redigeren werd genoemd. Het ging daarbij om twee controversiële kwesties: het in stukken knippen van interviews en het op zodanige wijze monteren ervan dat meningen en contrasterende beelden tegenover elkaar werden geplaatst in
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een dialectische montage die het betoog van de programmamaker ondersteunde.
Scheepmaker nam het op voor Wigbold. Dat hij het interview met minister Van Aartsen had opgeknipt en zodoende dienstbaar had gemaakt aan zijn betoog was inderdaad
niet bepaald fijntjes, erkende Scheepmaker. Maar de hele kwestie van de voortdurende
woningnood was dermate beladen dat Van Aartsen had kunnen weten dat hij scherp zou
worden aangepakt. Dat de minister nu in de verdrukking kwam lag dan ook eerder aan
zijn eigen gebrek aan overtuigingskracht dan aan de ‘methode-Wigbold’.
Bovendien trachtte Wigbold volgens Scheepmaker niet de schijn te wekken dat hij bezig was een objectief beeld van de woningnood te schetsen. De recensent meende dat het
juist een pluspunt van de Nederlandse televisie was dat de strijdende partijen zo duidelijk
gemarkeerd waren en voor hun standpunten uitkwamen.
“Dat Wigbold daarbij hoor en wederhoor toepaste, betekende niet dat hij zijn
oogmerken wilde versluieren, maar dat hij de goed-democratische methode van
‘hoor ook de tegenstander’ wilde volgen zonder zich daarbij van zijn eigen doel te
482
laten afbrengen.”
De vraag was echter of het journalistiek verantwoord was interviews op een dergelijke
wijze te verknippen en te monteren, waarbij het leek alsof de geïnterviewden elkaar tegenspraken, terwijl zij zelf niet van elkaars uitingen op de hoogte waren. Deze aanpak, voor
het eerst op televisie toegepast bij het Amerikaanse actualiteitenprogramma See It Now,
was duidelijk nieuw voor de Nederlandse televisie. Niet alleen Schaafsma had kritiek, ook
het kabinet was ontstemd en besprak in de ministerraad verontrust het feit dat het inter483
view “in stukken geknipt en niet volledig uitgezonden” was. De Vara ontving daarnaast
klachten hierover van de zijde van het departement van minister Van Aartsen.
Hierop besloot de Vara een bijeenkomst te organiseren met een aantal programmamakers, journalisten, recensenten en ambtenaren om over deze aanpak van gedachten te
wisselen. Schaafsma bleef bezwaren houden, maar op deze bijeenkomst bleek Wigbold
meer mede- dan tegenstanders te hebben. Zowel journalisten als autoriteiten moesten
ingespeeld raken “op de bijzondere mogelijkheden die de televisie biedt”, concludeerde
het vakblad De Journalist.484
Hij mocht dan omstreden zijn, de aanpak viel wel bij het publiek in de smaak. Het op
deze wijze monteren van interviews en beeldmateriaal resulteerde in aansprekende en
dynamische reportages en documentaires. Een kijker schreef dat juist het presenteren van
tegengestelde meningen rond een onderwerp het publiek kon prikkelen tot een eigen
stellingname.485 Uit een enquête die in november 1961 door het Utrechtsch Nieuwsblad en
de Haagsche Courant onder de lezers werd gehouden, bleek dat de woningnooddocumentaire van Wigbold met stip de beste documentaire van dat jaar werd bevonden.486
Dit tot groot genoegen van Scheepmaker, die zich ontpopte als een grote fan van de ‘methode Wigbold’. Want ook Wigbolds volgende vier documentaires vielen op door de
confronterende aanpak, dialectische montagestijl en pamflet-achtige opzet; “provocerend,
agressief en polemisch”, zo vatte Scheepmaker zijn stijl samen.487
Bij de Vara was er veel bijval en lof. Wigbolds “frisse aanpak” werd geprezen en een
enthousiaste Rengelink noemde zijn werk “voortreffelijk”.488 Begin 1962 mocht Wigbold
als enige Nederlander acht weken lang een intensieve regiecursus bij de BBC volgen, waar
hij onder meer onder de indruk raakte van Cliff Michelmore en zijn vrijmoedige actualiteitenmagazine Tonight.489 De Britse stijl van televisiemaken zou hem blijvend beïnvloe108
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den. Wigbold: “Als ik later terugkwam in Engeland en ik zette de televisie aan, dacht ik:
nu ben ik weer thuis.”490
Zijn werk viel dermate in de smaak bij de Vara dat hij per 1 december 1962 chef van
de afdeling Actualiteiten werd en dat acht jaar lang zou blijven. Wigbold moest zorgen dat
het niveau van de televisiejournalistiek bij de Vara omhoog zou gaan. De hoop was dat hij
van Achter het nieuws een even gezichtsbepalend programma zou maken als Brandpunt –
sinds april 1962 geleid door een nieuwe, ambitieuze hoofdredacteur – dat bij de KRO leek
te worden. Zoals Gijs Stappershoef, destijds adjuncthoofd van Vara’s televisiedienst, in
een terugblik stelde: “We zaten echt te wachten op iemand als Wigbold.”491
De concurrentie: Brandpunt

KRO’s Brandpunt was niet meteen gezichtsbepalend: het programma was in oktober 1960
van start gegaan als een actueel maandelijks magazine dat zich weliswaar als actualiteitenrubriek presenteerde, maar eerder een visualisering van het gezinsblad De Katholieke Illustratie was, met een puzzelrubriek, muzikale optredens en onderwerpen die vooral een
onderhoudende functie hadden. Het redactieteam bestond naast een vaste kern van twee
man die ook nog andere programma’s maakte, voor een belangrijk deel uit freelancemedewerkers die incidenteel reportages verzorgden. Presentator Jan Goderie praatte de
verschillende onderdelen op een, volgens sommige critici, tamelijk oubollige wijze aan
492
elkaar.
De aanzet tot de veranderingen bij Brandpunt werd al in augustus 1961 gegeven door
Jan Castelijns, het hoofd van KRO’s televisiesectie. Om de nieuw aangetreden KROvoorzitter, oud-KVP-partijvoorzitter Harry van Doorn, te informeren, schreef Castelijns
een uitgebreide memo over hoe de televisieprogramma’s van de katholieke omroep verbeterd konden worden. Hierin constateerde hij dat, gelet op het toenemende belang van
actualiteitenprogramma’s, de maandelijkse frequentie van Brandpunt veel te laag was en
het werken met “snabbelende” [sic] journalisten niet beviel. Castelijns bepleitte de oprichting van een zelfstandige afdeling Actualiteiten met een chef, een centrale redactie en een
493
eigen verantwoordelijkheid.
Qua invulling vormde de Franse actualiteitenrubriek Cinq colonnes à la une een inspiratiebron. Dit maandelijkse programma maakte sinds 1959 naam met uitzendingen van
maar liefst anderhalf uur waarin zware thema’s en buitenlandreportages werden afgewisseld met lichtere onderwerpen. Maar vooral BBC’s Panorama werd, nadat Castelijns de
redactie in London had bezocht, als een belangrijk voorbeeld beschouwd.494
Castelijns aanbevelingen werden opgevolgd. In het voorjaar van 1962 werd Richard
Schoonhoven aangetrokken als hoofdredacteur. Schoonhoven was een voormalig redacteur van De Tijd De Maasbode en destijds werkzaam als Limburgs correspondent voor de
Volkskrant. Hij oriënteerde zich eerst uitgebreid op de aanpak van de televisiejournalistiek
elders in Europa en was vooral gecharmeerd van de formule van het Britse Panorama. Net
zoals Panorama’s nieuwe hoofdredacteur Paul Fox zou Schoonhoven Brandpunt vanachter
de schermen gaan leidden. Op die manier kon hij een buffer vormen tussen de redacteu495
ren die in beeld kwamen en de eventuele druk of kritiek van buiten.
Gelijktijdig met de komst van Schoonhoven werd de redactie uitgebreid. Naast de zittende medewerkers Aad van de Heuvel, Nic Notten, Loek Leijendekker en buitenlandcommentator Henk Neuman, nam men de freelancemedewerkers Han Mulder, Frits van
der Poel en Ad Versney, plus regisseur Wim van Baarle en cameraman Piet Kaart in
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dienst. Binnen twee jaar werden ook de journalisten Ed van Westerloo en Ad Langebent
aan de redactie toegevoegd. Daarnaast versterkte Schoonhoven de journalistieke infrastructuur door een netwerk van correspondenten in Europa en de Verenigde Staten te
creëeren. De vaste presentator verdween van het scherm. De redacteuren zouden in afwisseling zelf Brandpunt gaan presenteren, met soms meerdere presentatoren per uitzending.
In september 1962 ging de frequentie van de uitzendingen omhoog en vanaf januari
1963 verscheen Brandpunt wekelijks na het NTS Journaal op het scherm met uitzendingen die tussen de 30 à 40 minuten lang waren. Met deze hogere frequentie werd het makkelijker voor Brandpunt om directer op de actualiteit te reageren en de stap van een – wat
Aad van den Heuvel noemde – “soort familie magazine” naar “een echte actualiteitenru496
briek” leek hiermee een feit.
Brandpunt werd vanaf de herfst van 1962 beheerst door een meer journalistieke formule. De vernieuwing was vooral zichtbaar in de onderwerpskeuze en de aanpak. Doel
was om van Brandpunt een serieus journalistiek programma te maken met een betrokken,
onderzoekende en soms ook oppositionele toonzetting. Het streven was om wereldproblemen, landelijke kwesties en regionale aangelegenheden te voorzien van achtergronden
en commentaar. Politiek en maatschappelijk relevant nieuws stond centraal, met speciale
aandacht voor kwesties die speelden binnen het brede katholieke volksdeel. De redactie
bracht een beduidend groter aantal zelfgemaakte binnen- en buitenlandse reportages op
het televisiescherm dan in de eerste twee jaar. En steeds vaker werden ministers en andere
autoriteiten naar aanleiding van actuele ontwikkelingen naar de studio gehaald om live te
worden geïnterviewd. Vooral met haar politieke verslaggeving en haar buitenlandse repor497
tages zou de rubriek naam gaan maken.
Ter illustratie van wat deze formulewijziging in de praktijk betekende, is een blik op
de vier uitzendingen van Brandpunt in maart 1963 verhelderend.
Het waren vier opmerkelijke uitzendingen: de eerste leidde tot een ingreep van de regering, de tweede bracht een van de eerste eigen reportages over een internationale brandhaard op het scherm, de derde toonde bisschop Bekkers met een invloedrijke toespraak
over geboorteregeling en de vierde resulteerde in Kamervragen over de objectiviteit van de
programmamakers.498
De Bidault-affaire
In de eerste Brandpunt-uitzending van die maand wilde de redactie een interview met de
omstreden Franse politicus Georges Bidault vertonen. Het resulteerde in een incident dat
bekend zou worden als de Bidault-affaire.499 Bidault was een bekende maar controversiële
conservatieve Franse politicus, die zich fel had gekeerd tegen president Charles de Gaulle’s
politiek inzake de Algerijnse kwestie. Omdat hij in verband met zijn uitspraken en zijn
banden met de rechts-extremistische terreurorganisatie Organisation de l’Armée Secrète in
Frankrijk een gezocht man werd, vluchtte Bidault naar het buitenland, alwaar de BBC
hem begin 1963 wist op te sporen. De Britse journalisten namen een gefilmd interview
met hem op dat bij uitzending veel verontwaardiging wekte in Frankrijk, aangezien Bidault bedreigingen aan het adres van De Gaulle uitte. Toen de BBC trachtte de film via
het Eurovisienet aan andere Europese televisiestations door te zenden, verbraken de Fran500
sen zelfs de Eurovisie-verbinding.
De zaak kreeg veel publiciteit en het NTS Journaal zond op 5 maart 1963 enkele flitsen van het omstreden interview uit. Omwille van de actualiteit wilde de Brandpunt110
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redactie het gehele interview in haar uitzending vertonen en kocht een kopie van de film
via de BBC, waarmee zij Achter het nieuws – dat ook interesse toonde – wist af te troeven.501 Het was de bedoeling dat het interview, voorafgegaan door een inleiding van buitenlandcommentator Neuman, tijdens de uitzending van zaterdag 9 maart op het scherm
zou worden gebracht. In de inleiding die Neuman had gepland, wilde hij vooral benadrukken dat Brandpunt het vraaggesprek wilde uitzenden zodat de kijker met eigen ogen
kon aanschouwen waar het in deze kwestie om draaide.502 Maar deze rechtstreekse indruk
werd het publiek niet gegund, aangezien de Nederlandse regering besloot in te grijpen.
De Gaulle zou juist die maand een bezoek aan Nederland brengen en de regering wilde vermijden dat de verhouding tussen Frankrijk en Nederland tussentijds al dan niet
ernstig verstoord zou raken. KRO-voorzitter Van Doorn, tevens lid van de KVP-fractie in
de Tweede Kamer, werd in de dagen voorafgaand aan de geplande Brandpunt-uitzending
gebeld door zijn partijgenoot Joseph Luns, die minister van Buitenlandse Zaken was, en
tevens bezocht door de staatssecretaris van OK&W. Daarbij werd Van Doorn duidelijk
gemaakt dat de regering ernstig bezwaar maakte tegen uitzending van het bewuste interview. Er werd zelfs gedreigd met het nemen van “maatregelen” indien de KRO toch tot
503
uitzending over zou gaan.
Na enig aarzelen en onder druk gezet door de andere omroepbestuurders die bang waren dat het omroepbestel in gevaar kwam, besloot Van Doorn de vertoning van het vraaggesprek niet door te laten gaan. Maar wel onder groot protest. De kijkers die op die avond
voor Brandpunt inschakelden, kregen de KRO-voorzitter zelf op het scherm te zien. Hij
sprak over een “niet gering dreigement” van de regering om de KRO een uitzendverbod
op te leggen en protesteerde tegen de hele gang van zaken, die hij als een aantasting van de
democratische grondrechten beschouwde.504
Geholpen door een persconferentie die de KRO spoedig daarna organiseerde, gingen
de meeste kranten uitgebreid in op de affaire. De heersende mening was dat de regering
haar gezag had misbruikt en dat de vrijheid van meningsuiting overduidelijk was aangetast. “Regering breidelt de TV-publiciteit”, kopte bijvoorbeeld het Limburgs Dagblad, die
sprak over de “staats-censor” die met de hand aan de knoppen zat.505 Zowel de Federatie
van Nederlandse Journalisten als de Nederlandse Dagbladpers protesteerde daags na het
incident officieel tegen het optreden van de regering. Ook de beroepsvereniging van creatieve televisiemedewerkers, de zogenaamde Groep 73, vaardigde een communiqué uit
waarin blijk werd gegeven van grote verontrusting over de ingreep.506
Het optreden van de regering was dusdanig controversieel dat er binnen een week zelfs
een debat in de Tweede Kamer aan te pas kwam. Met een kleine meerderheid van stemmen werd een motie aangenomen die stelde dat het Televisiebesluit geen preventieve
maatregelen kende waarmee de regering uitzending van een programma kon verhinderen.
Aldus werd het ingrijpen van de regering veroordeeld.507 Niet alleen de meerderheid van de
Kamer was tegen: uit een NIPO-onderzoek bleek dat slechts 21 procent van de Nederlandse bevolking de ingreep van de regering steunde, 38 procent keurde de ingreep af.508
Interessant genoeg was niet iedereen bij de KRO achteraf overtuigd van het belang van het
interview. Leden van KRO’s Programma Adviesraad merkten tegenover het bestuur op
dat het interview in feite geen nieuws bevatte, waarmee zij impliceerden dat de hele affaire
eigenlijk niet nodig was geweest. Desgevraagd deelde Van Doorn mee dat hij aanvankelijk
met de uitzending had ingestemd omdat hij waarde hechtte aan de verlangens van de
Brandpunt-redactie. Het programma had zich in zijn ogen in korte tijd weten op te wer111
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ken tot de beste actualiteitenrubriek op de Nederlandse televisie, wat te danken was aan de
wijze waarop de redacteuren achter het nieuws aanzaten. “Psychologisch gezien zou het
dan wel nadelig werken bij een bepaald idee een veto uit te spreken en wel omdat de regering druk op de KRO uitoefent”, betoogde Van Doorn.509 Dit had meegespeeld bij zijn
beoordeling van het interview. Voor de toekomst van Brandpunt zou het immers het beste
zijn als de redactie het vertrouwen had dat de leiding zich niet zonder meer onder de voet
liet lopen.
De buitenlandse reportage
Buitenlandse reportages hadden vanaf het begin in 1960 al onderdeel uitgemaakt van de
formule van Brandpunt. De meeste reportages waren echter geen eigen producties, maar
veelal afkomstig van de Franse actualiteitenrubriek Cinq colonnes à la une, waarmee de
redactie contacten onderhield.
Slechts heel incidenteel kwamen Brandpunt-redacteuren in de periode 1960-1962 zelf
in het buitenland. Zo maakte Aad van den Heuvel in september 1961 samen met de
ingehuurde cameraman Piet Kaart een reportage over de bouw van de Berlijnse muur,
terwijl een maand later hun reportage werd uitgezonden over het kleine Afrikaanse staatje
Katanga dat net onafhankelijk was geworden. Deze reportages maakten indruk, maar
lieten zich moeizaam voegen in de toen nog vrijblijvende en lichtvoetige opzet van het
510
programma.
De formulewijziging in de herfst van 1962 leidde tot een toename van het aantal aangekochte buitenlandse reportages, niet alleen van Cinq colonnes à la une, maar ook van de
BBC en ITV. Maar vooralsnog kwamen er geen zelfgemaakte reportages op het scherm
die verder reikten dan de buurlanden België en West-Duitsland. Op 15 maart 1963 veranderde dit toen Brandpunt een reportage uitzond over een vluchtelingenkamp voor Tutsi
in Burundi, gemaakt door de inmiddels vaste cameraman Kaart en de incidenteel voor de
redactie werkende Manus van der Kamp.
Het kleine Afrikaanse staatje Burundi, ingeklemd tussen Tanzania en Kongo, was in
1962 onafhankelijk geworden en kampte met een interne machtsstrijd waarbij veel slachtoffers vielen. De Brandpunt-reportage over de gevolgen van deze strijd was, afgezien van
het feit dat het een van de eerste zelfgemaakte reportages over een internationale brandhaard was, typerend qua aanpak. De redacteuren van Brandpunt probeerden in dergelijke
reportages de beelden voor zich te laten spreken. De indringende werkelijkheid stond
centraal en het gebruik van achtergrondmuziek werd zoveel mogelijk beperkt. Door middel van interviews met direct betrokkenen trachtte men een gezicht te geven aan het zich
511
voltrekkende drama.
De reportage was ook interessant omdat het goed aansloot bij de reportages van ITV
over vergelijkbare situaties in Angola en Mozambique die Brandpunt de weken ervoor had
vertoond. Het illustreert hoezeer de redactie zich in onderwerpskeuze en uitwerking liet
beïnvloeden door deze buitenlandse actualiteitenrubrieken – die golden als parameters,
stelde Schoonhoven in een terugblik.512
De Burundi-reportage vormde het begin van een lange reeks van reportages uit internationale conflicthaarden waarmee Brandpunt in de jaren zestig naam zou maken. Ze
behandelden vaak de misstanden in Afrika, maar ook de honger in India, de onlusten in
Cyprus, de oorlog in Vietnam en de val van de Indonesische president Soekarno – om
maar een paar voorbeelden te noemen. Brandpunt zou in de tweede helft van de jaren
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zestig zelfs internationale prijzen winnen met haar buitenlandse reportages. Bovenal vestigden ze de reputatie van Piet Kaart, die voor zijn camerawerk in 1967 de Nipkov-schijf
zou krijgen.
Bisschop Bekkers
De derde Brandpunt-uitzending in maart 1963 werd voor meer dan de helft in beslag
genomen door een toespraak van de Brabantse bisschop W.M. Bekkers. Het zou achteraf
beschouwd zijn meest geruchtmakende bijdrage aan Brandpunt worden.
Bekkers trad al vanaf de start van het programma geregeld op in Brandpunt. Gezeten
in zijn vaste stoel en gekleed in bisschoppelijk ornaat, sprak hij vanuit de studio op gemoedelijke en toegankelijke toon over onderwerpen die doorgaans aan geloofskwesties
gerelateerd waren. De vernieuwing van Brandpunt in 1962 gaf aanleiding tot discussies
binnen de redactie of de bisschop met zijn veelal stichtelijke woorden nog wel bij de actualiteitenrubriek paste. Na overleg met Schoonhoven en Castelijns stemde Bekkers in
513
met het voorstel om zijn toespraken veel meer af te stemmen op de actualiteit.
Een actuele kwestie diende zich aan toen de pil als anticonceptie middel in april 1963
op de Nederlandse markt kwam. Mede naar aanleiding hiervan nam de discussie over de
toelaatbaarheid van geboortebeperking onder katholieken dusdanige vormen aan dat de
bisschop het van belang vond om zijn visie daarover naar buiten te brengen. Bekkers, die
aanvankelijk – net zoals velen binnen het episcopaat – de mening was toegedaan dat gehuwden zich van elke vorm van geboorteregeling dienden te onthouden, was tegen het
einde van de jaren vijftig door gesprekken met echtparen op dat punt van inzicht veran514
derd. In zijn zorgvuldig voorbereide toespraak, waarin Bekkers bewust niet de pil noemde omdat hij het onderwerp breder wilde trekken, legde de bisschop uit waarom.Vanuit
het perspectief van de echtelijke liefde was het naar zijn oordeel aan de echtparen zélf om
te beslissen wat Gods roeping voor hen betekende. De bisschop was zeer stellig in het
benadrukken van de persoonlijke verantwoordelijkheid van gehuwden inzake gezinsplanning en -uitbreiding want, zo concludeerde hij, “dat is hun gewetenszaak, waarin niemand
treden mag”.515
Met zijn toespraak, uitgezonden in de Brandpunt-uitzending van 21 maart 1963,
doorbrak de bisschop duidelijk een taboe: hij maakte als lid van het episcopaat het onderwerp geboortebeperking bespreekbaar in katholieke kring. En hij legde de verantwoordelijkheid voor die geboorteregeling bij de echtparen en niet bij de kerk, wat veel katholieken als bevrijdend ervoeren. De toespraak van Bekkers was groot nieuws, ook internationaal, en leidde tot uitgebreide discussies binnen de katholieke wereld. Volgens diverse
historici effende Bekkers’ toespraak de weg voor de snelle en spectaculaire fertiliteitsdaling
516
onder Nederlandse katholieken vanaf de jaren zestig.
Zijn optreden was echter niet onomstreden. Hij kreeg kritiek van binnen de kerk,
kardinaal Alfrink toonde zich ontstemd en ook bij de KRO waren er bestuursleden die
vonden dat voorzitter Van Doorn of Schoonhoven het optreden van Bekkers had moeten
voorkomen. Suggesties om in het vervolg overleg te plegen met het episcopaat over de
inhoud van Bekkers’ toespraken wimpelde Van Doorn echter af. De KRO moest een
zelfstandige koers blijven varen.517
Bekkers kreeg daartoe alle ruimte bij Brandpunt. Ook zijn overige toespraken droegen
bij aan de verruiming van de katholieke moraal in de jaren zestig en met zijn televisieoptredens werd Bekkers volgens historici Jan Bank en Theo Potma “het symbool van een
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modernisering van de katholieke kerk”.518 Bij het overlijden van de bisschop in mei 1966
werd in Nederland dan ook massaal gerouwd. Kort daarop concludeerde de priester en
journalist Nico van Hees over Bekkers en zijn geboorteregelingstoespraak:
“Hij vond in Brandpunt het klimaat om deze onderwerpen aan te snijden. Hij
heeft ook aan de uitzendingen van Brandpunt de autoriteit gegeven en de ruimte
geschapen om dingen te doen en dingen te zeggen, die zonder zijn deelname aan
het programma onmogelijk zouden zijn geweest.”519
De aanwezigheid van de beminnelijke bisschop in Brandpunt hielp het grote katholieke
publiek bij de aanvaarding van sommige programma-onderdelen die zij anders mogelijk
minder makkelijk geaccepteerd zouden hebben. Het respect dat de actualiteitenrubriek
verwierf, was niet in het minst te danken aan Bekkers, constateerde de toenmalig hoofdredacteur Schoonhoven achteraf. Tegelijkertijd, zo stellen Bank en Potma, werden Bekkers’
woorden kracht bijgezet door de professionalisering van Brandpunt.520
De bekritiseerde reportagestijl
Op woensdag 27 maart 1963 zond Brandpunt de vierde aflevering van die maand uit. Een
prominente plek werd daarin ingenomen door een reportage over de overlast die straaljagers in de regio Eindhoven veroorzaakten. Het was een uitzending die zelfs de vaak wat
nukkig op KRO-programma’s reagerende Telegraaf positief stemde. De recensent schreef
de volgende ochtend:
“Brandpunt handhaafde zijn traditie van het meest belangwekkend der zuilenjournaals te zijn, vooral daar niet zozeer onderwerpen worden aangesneden die feitelijk in het NTS Journaal thuis horen – de fout van zoveel soortgelijke programma’s – maar veel meer de aandacht gevestigd wordt op algemene misstanden, zodat het min of meer de functie van televisie ombudsman inneemt. Zo ditmaal
521
vooral de straaljagersplaag van Eindhoven.”
Juist deze geprezen reportage leidde echter tot Kamervragen waarin de objectiviteit van de
programmamakers ter discussie kwam te staan. Het was voor het eerst dat de Brandpuntredactie zich met dergelijke vragen geconfronteerd zag.
De reportage, gemaakt door Frits van der Poel, ging in op de controverse die was ontstaan tussen Eindhoven en de militaire vliegbasis Welschap. Overvliegende straaljagers
veroorzaakten veel geluidsoverlast en creëerden bovendien een gevaar voor de plaatselijke
bevolking. Via interviews met enkele Eindhovense autoriteiten maakte Van der Poel duidelijk wat hun bezwaren waren, waarbij er op werd gewezen dat de problemen voor een
bedrag van negen miljoen gulden – benodigd voor de verplaatsing van de vliegbasis –
oplosbaar zouden zijn. De stad Eindhoven beschikte echter niet over dit bedrag en ook het
Rijk claimde geen negen miljoen te kunnen missen.
Een majoor-vlieger die in de reportage aan het woord kwam, betoogde dat de problemen wel meevielen, omdat men slechts over een dunbevolkte wijk vloog. In de voice-over
meldde Van der Poel echter dat de straaljagerpiloten het niet prettig vonden om over de
stad te vliegen, maar dat waarschijnlijk niet mochten of durfden te vertellen. De reportage
sloot hij af met de opmerking dat het er bij hem niet inging dat die negen miljoen gulden
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onoverkomelijk voor het Rijk zou zijn.522
Het was duidelijk een reportage waarin werd gepoogd een gesignaleerde misstand aan
de kaak te stellen. Een persoonlijke stellingname werd daarbij niet uit de weg gegaan. Dat
beviel niet iedereen. Het Eerste Kamerlid Hendrik Algra (ARP) stelde de minister van
Defensie schriftelijke vragen over de aanpak. Waren er vooraf geen afspraken gemaakt
omtrent de objectiviteit van de voorlichting? En moesten er in de toekomst niet voorwaarden worden gesteld wanneer voor dergelijke reportages de medewerking van militaire
instanties werd gevraagd?523
In zijn antwoord bleek de minister pragmatisch. Door slechts enkele passages uit een
interview met een voorlichter van Defensie te tonen en met zijn opmerkingen in de voiceover was Van der Poel inderdaad afspraken over een objectieve weergave van de feiten niet
nagekomen. Ondanks deze laakbare gang van zaken was de minister van oordeel dat deze
toegepaste wijze van verslaggeving “niet zonder meer normatief is voor de Nederlandse
pers, radio en televisie”. Het zou daarom niet juist zijn om naar aanleiding van deze uitzending voorschriften aan journalisten op te leggen om zodoende objectieve voorlichting
524
af te dwingen.
De reportage was typerend voor de verandering in aanpak van de Brandpunt-redactie.
Steeds vaker werd de getoonde gang van zaken ter discussie gesteld door de verslaggevers.
Dat zij daarbij soms blijk gaven van een duidelijke opvatting, werd als onvermijdelijk
beschouwd. Vooral Van der Poel toonde zich bedreven in het houden van interviews en
het uitspreken van commentaren die weliswaar puntig, maar niet iedereen welgevallig
waren. In de daaropvolgende jaren zou hij ook regelmatig verwikkeld raken in controverses die hun weerslag hadden op het imago van Brandpunt. Het versterkte Van der Poels
reputatie als journalistieke vakman die mensen niet naar de mond praatte. Hoewel door
een boze briefschrijver wel eens getypeerd als een “altijd zure en sarcastische man”, stond
525
hij als journalist in hoog aanzien bij zijn collega’s, ook bij de andere omroepen.
Wat de vier uitzendingen van Brandpunt in maart 1963 laten zien is hoezeer de actualiteitenrubriek de grenzen probeerde te verleggen en op zoek ging naar meer controversiële
onderwerpen en invalshoeken. Dit bleef niet onopgemerkt. Brandpunt liet de andere
rubrieken duidelijk achter zich, signaleerden diverse televisierecensenten. De interviewtechniek, waarbij de redacteuren zich bedienden van een licht ironische toets, werd geprezen. En al begin 1963 noteerde een krant:
“De KRO-rubriek ‘Brandpunt’ ontwikkelt zich meer en meer tot een scherpkritisch aktualiteitenprogramma in de goede zin van het woord. Zonder omwegen en
526
angst voor lange tenen worden meningen geuit en misstanden gehekeld.”
Langzaam kwam de erkenning dat de journalistiek bestaansrecht had op de televisie, constateerde Schoonhoven in een terugblik. “Je werd geaccepteerd, je was geen weeskind
meer.”527 Die acceptatie werd gefaciliteerd doordat in deze periode binnen de KRO in
diverse rapporten en discussies werd bepleit dat de omroep meer opiniërend moest worden, meer durf moest tonen en veel duidelijker een eigen gezicht moest laten zien.528
De ruimte die men van de KRO kreeg zou echter aan fluctuaties onderhevig zijn.
Aanvankelijk, na de eerste grote vernieuwingen in oktober 1962, konden de redacteuren
relatief zelfstandig te werk gaan en werd de redactie meestal gesteund door de staf. Al
duurde het tot begin 1964 voordat Schoonhoven het gevoel had dat voorzitter Van Doorn
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zich werkelijk achter de rubriek schaarde.529 Later, toen er steeds meer commentaar kwam
op de politieke verslaggeving, probeerde het KRO-bestuur een deel van de ruimte die aan
de programmamakers was gegeven terug te nemen. Hiermee trachtte men een einde te
maken aan de groeiende kritiek op het als “te schopperig” beschouwde optreden van de
redacteuren, die zich gezagondermijnend zouden gedragen. Van der Poel zou na een reeks
van incidenten en het overtreden van interne afspraken in 1968 zelfs worden ontslagen
door Van Doorn.530
Toch was Brandpunt een programma waar de KRO trots op was. Het programma
droeg bij aan het prestige van de omroep en hielp het zich te ontdoen van zijn wat naar
binnen gekeerde, religieuze en pastorale imago. De actualiteitenrubriek was het levende
bewijs dat men bij de KRO ernst maakte met de modernisering die binnen de katholieke
wereld vanaf het begin van de jaren zestig zichtbaar werd.
De redactie van Achter het nieuws

Terwijl Brandpunt begin 1963 regelmatig in het nieuws kwam met ophefmakende uitzendingen, had Wigbold moeite om bij de Vara iets vergelijkbaars van de grond te krijgen. In
december 1962 was hij chef van Vara’s afdeling Actualiteiten geworden, maar de start was
moeilijk en het scheelde niet veel of Wigbold had na een paar weken alweer zijn ontslag
ingediend.
Hij trof een redactie – bestaande uit de vaste kern van Koos Postema, Wim Bosboom,
Hans de Graaf, Leo Kool en cameraman Frans Verhey531 – die de voormalige chef Arie
Kleijwegt en de daarbij horende ontspannen redactiecultuur mistte, en er bovendien op
gerekend had dat een van de zittende redacteuren tot chef benoemd zou worden. Aanvankelijk hadden de redacteuren grote moeite met de komst van Wigbold. “Herman heeft
een vreselijk moeilijke tijd gehad”, herinnerde Stappershoef zich.532 Pas na een paar lastige
maanden werd Wigbold geaccepteerd. Gaandeweg raakte de redactie aan hem gewend en
dwong hij respect af door zijn journalistieke ambities en zijn toewijding. Zelfs bij degenen
die moeite hadden met zijn nogal uitgesproken persoonlijkheid. Zoals Bosboom in een
terugblik concludeerde: “Wigbold was een onbehouwen, onaardige, onbeleefde man met
buitengewone kwaliteiten.”533
Wat Wigbolds journalistieke kwaliteiten betrof, had hij in de eerste plaats een goede
neus voor nieuws en spraakmakende onderwerpen, en was hij niet bang om te stunten
met zijn rubriek. Ten tweede beschikte hij over een scherp beoordelingsvermogen van zijn
eigen en vooral andermans werk. Als de montage van een reportage klaar was, bekeek
Wigbold het eindresultaat en vertelde de redacteur op besliste toon welke beelden alsnog
geschrapt konden worden. En ten slotte had hij een duidelijke opvatting over wat wel en
wat niet in een actualiteitenrubriek thuis hoorde. Daarbij probeerde hij zoveel mogelijk de
autonomie van zijn redactie te bewaken. Wigbold was geen volgzaam type, stelde Postema
achteraf, eerder een dwarse journalist: “l’homme révolté [de mens in opstand, MP] van
534
Albert Camus, maar wel oer-Nederlands.”
Bij het begin van zijn aanstelling maakte Wigbold snel duidelijk dat hij een zelfstandige koers wenste te varen. Zo wilde hij naar aanleiding van een loonconflict NVVbestuurder André Kloos naar de studio halen, mede omdat hij vond dat Kloos het op
televisie veel beter deed dan de toenmalige NVV-voorzitter Derk Roemers. Het bestuur
van de NVV maakte bij de top van de Vara bezwaar tegen de keus voor Kloos. Daarop
besloot Wigbold het interview in zijn geheel te laten vallen, ondanks de druk die van
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diverse zijden op hem werd uitgeoefend. “Ik dacht”, zo verklaarde hij later, “als ik nu
toegeef, zaag ik meteen de eerste poot onder mijn eigen stoel vandaan.”535
Wigbold schermde de redactie af en beschikte ook over het noodzakelijke natuurlijke
gezag daarvoor. Bovendien genoot hij het vertrouwen van de leiding van de televisiedienst,
mede omdat hij haar regelmatig informeerde over de keuzes die zijn redactie maakte.
Daarbij ging hij bij gevoelige onderwerpen de discussie niet uit de weg. “Natuurlijk had
Wigbold niet àltijd gelijk”, aldus cameraman Verhey achteraf. “Maar hij had wel visie en
inzicht.”536
Snel na zijn komst bij de afdeling Actualiteiten maakte Wigbold werk van de professionalisering en ondersteuning van de redactie. Het ging deels om simpele dingen: zo zorgde hij
dat de redacteuren al ‘s ochtends om half tien aan de slag gingen. En eiste hij dat er niet
alleen een paar regionale kranten op de redactie aanwezig waren, maar vooral ook landelijke kranten.
Niet alle faciliteiten lieten zich soepel uitbreiden. In de herfst van 1963 vroeg hij om
een telex en een eigen montagetafel, maar om principiële gronden werd dat geweigerd.
Dergelijke faciliteiten werden centraal beheerd en betaald door de NTS, zodat de omroepen weigerden zelf materiaal aan te schaffen. Pas een jaar later werd het mogelijk gemaakt
537
om een telex op de redactie te installeren.
Qua ondersteuning werd eind 1963 Bep Vochteloo (29), oorspronkelijk afkomstig
van Het Parool, toegevoegd aan het team om redactie-assistent Rennie Rodriguez Pereira
bij haar werkzaamheden te helpen. Vochteloo trad bij de uitzendingen regelmatig op als
assistent van Bosboom en zou later ook zelf gaan regisseren. Daarnaast kwam er een tweede cameraman, nadat er in het kader van de zendtijduitbreidingen van 1964 meer technisch materiaal beschikbaar werd gesteld. De NTS detacheerde een tweede camerauitrusting bij de Vara en de nieuw aangetrokken regisseur Huib de Ru (36) mocht zich
hierover ontfermen. Vanaf dat moment kon de afdeling Actualiteiten rekenen op niet één,
538
maar twee vaste cameralieden. Een zeker teken van professionalisering en – niet onbelangrijk – meer dan Brandpunt had.
De zittende redactieleden, destijds aangenomen door Kleijwegt, hadden op twee na
geen krantenervaring en wisten betrekkelijk weinig van nieuwsgaring en -verwerking.539 Bij
de uitbreiding van zijn team zocht Wigbold welbewust naar ‘echte’ journalisten, afkomstig
uit de dagbladwereld. En hij koerste aan op een meer gespecialiseerde taakverdeling. Indien de actualiteitenrubriek een hoger niveau wilde bereiken, kon niet langer worden
volstaan met een systeem waarbij iedereen elke reportage of elk interview, ongeacht het
onderwerp, toegewezen kon krijgen.
Zelf zou Wigbold zich, los van zijn sturende rol achter de schermen, toeleggen op politieke interviews en buitenlandse reportages. Bij de zittende redactieleden ontstond geleidelijk aan de volgende verdeling: Postema deed de ‘menselijke’ onderwerpen, Bosboom –
die regisseur was maar af en toe ook zelf reportages maakte – de consumentenonderwerpen, Kool de sociale thema’s en De Graaf rampen en lichtvoetige features.
540
In maart 1963 werd Parool-journalist Joop van Os (38) als politiek commentator en
presentator aan de redactie toegevoegd. Zijn politieke kleur was duidelijk: hij had nauwe
contacten met de PvdA-fractie en in 1964 werd hij zelfs, naast zijn baan bij de Vara,
hoofd voorlichting van deze partij. Het Parool leverde meer nieuwe redacteuren. Ook
journalist Bas Roodnat (34), die in augustus 1964 in dienst kwam en wiens specialisme
sociaal-maatschappelijke human interest-onderwerpen werd, was afkomstig van die krant.
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Hetzelfde gold voor Wil van der Smagt (33), voormalig chef Binnenland, die in juli 1966
de redactie kwam versterken.
Een andere belangrijke leverancier van redacteuren was Het Vrije Volk. Daar kwam
begin 1965 Hans Jacobs (38) vandaan, die zich zou specialiseren in politieke onderwerpen
en de Tweede Wereldoorlog. En omdat Wigbold dacht dat het goed was als er ook een
vrouw in beeld kwam, werd in 1966 journaliste Anneke Bouman aangetrokken als presentatrice. Zij bleef daarnaast voor Het Vrije Volk werken.541 Het enige nieuwe redactielid
zonder journalistieke ervaring was Ben Elkerbout, die in 1964 als 24-jarige student bij de
Vara was binnengekomen als administratief assistent bij de televisiesectie. Omdat hij graag
bij de televisie wilde werken, wist Rengelink Wigbold ervan te overtuigen hem bij zijn
team te voegen. Elkerbouts specialisme zou het Midden Oosten worden.
Daarnaast was er een groep freelancers waar Wigbold uit kon putten. Pier Tania werkte regelmatig als presentator en redacteur voor de redactie, al was hij vooral verbonden aan
de afdeling Documentaires. Verder maakte documentairemaker Dick Verkijk incidenteel
reportages voor Achter het nieuws en behandelde autojournalist Fred van der Vlugt vanaf
542
1963 af en toe auto- en verkeersonderwerpen.
Het geheel overziend, is de groei van de redactie van Achter het nieuws in de eerste
helft van de jaren zestig indrukwekkend te noemen. Begonnen met drie man in 1960,
uitgebreid naar negen man eind 1962, bestond het team onder leiding van Wigbold rond
1965 uit acht redacteuren, twee cameramannen, een regisseur en twee productie- en regieassistentes: dertien man in totaal, nog los van de freelancers. Dat is ruim vier keer zoveel
als waarmee Achter het nieuws in 1960 van start ging. In de tweede helft van de jaren zestig
zou de omvang van de redactie rond dat aantal van dertien blijven schommelen.543
De formule

Aan mankracht ontbrak het dus niet. Ook in financiële zin kreeg de afdeling Actualiteiten
in de jaren zestig behoorlijk wat ruimte, zeker vergeleken met de smalle marges voor de
actualiteitenvoorziening in het decennium daarvoor. Maar de belangrijkste vraag was wat
er met die inzet gebeurde. Wat voor vorm kreeg de actualiteitenrubriek vanaf 1962?
Wigbold had een nadrukkelijke stem in een belangrijke ingreep kort na zijn aantreden:
het stopzetten van Espresso. De redenen hiervoor waren tweeledig. In de eerste plaats had
Wigbold persoonlijk weinig affiniteit met de formule van dit maandelijkse zaterdagavondprogramma. “Herman wilde die flauwekul niet”, aldus De Graaf. “Het was mij iets
te ‘varieus’”, beaamde Wigbold achteraf. “Dat paste niet bij mij, daar was ik toch teveel
544
journalist voor.”
In de tweede plaats overheerste bij de Vara de mening dat een actualiteitenrubriek alleen succesvol kon zijn indien de zendtijd én de frequentie werden uitgebreid. Aangezien
Brandpunt in januari 1963 haar frequentie van twee naar vier keer per maand had verhoogd, met uitzendingen die tussen de 30 à 40 minuten lang waren, moest de Vara hier
iets vergelijkbaars tegenover zetten.
Binnen een maand, in februari 1963, kwam het antwoord. Want al snel stemde de televisiesectie in met Wigbolds voorstel om Espresso als programma te laten vervallen.545
Daarvoor in de plaats kwam een extra Achter het nieuws-uitzending. Bovendien werd de
extra zendtijd die het staken van Espresso opleverde, samen met de winst in tijd als gevolg
van de officiële zendtijduitbreiding in oktober 1962, gebruikt om de duur van een reguliere Achter het nieuws-uitzending te verlengen met tien minuten. Het resultaat: geen weke118
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lijkse uitzendingen meer van hooguit een kwartier, aangevuld met de maandelijkse ‘actualiteitenshow’, maar een 25 minuten lange Achter het nieuws op élke dag dat de Vara uitzond, zo veel mogelijk aansluitend op het NTS Journaal.546 Daarmee lag de frequentie
hoger dan die van het wekelijkse Brandpunt. Door de komst van het tweede net in 1964
werd die frequentie nog eens verdubbeld. In 1965 zond Achter het nieuws gemiddeld
negen keer per maand uit, Brandpunt slechts vier keer per maand.
Als gevolg van deze wijzigingen werd dus niet alleen de frequentie verhoogd, maar kon
ook de gemiddelde lengte van de items stijgen van vier naar circa zes à zeven minuten. De
uitbreiding in zendtijd werd niet zozeer gebruikt om het aantal onderwerpen dat aan bod
kwam uit te breiden, maar om de actualiteiten met meer aandacht en diepgang te behandelen. Dat maakte een belangrijk verschil. “Je kon wat actueler en wat prikkelender zijn”,
vertelde Wigbold in een terugblik.
“De formule van 25 minuten leidde ook automatisch tot iets anders. Je hoefde niet
te volstaan met reacties op het journaal, er was plaats voor reportages die je anders
547
niet kwijt kon.”
Aldus ontstond de basisformule die gedurende de jaren zestig grotendeels ongewijzigd
bleef: uitzendingen van circa 25 minuten, zoveel mogelijk uitgezonden vlak na het NTS
Journaal, met daarin drie of vier onderwerpen, deels gebracht als reportages, deels als
commentaren op het nieuws en deels in de vorm van live interviews vanuit de studio. Elke
uitzending werd gepresenteerd door een presentator, maar de redactie werkte – vergelijkbaar met Brandpunt en afwijkend van BBC’s Panorama – niet met één vaste presentator,
548
maar met steeds wisselende redacteuren die deze rol op zich namen.
Qua onderwerpen bracht men een mix van binnenlandse items, politiek nieuws,
trendonderwerpen en buitenlandse actualiteiten. De nieuwswaarde van de onderwerpen
was relatief, aangezien de meeste onderwerpen uit de kranten werden gehaald. “We liepen
nooit vooruit op het nieuws”, meende redactie-assistente Vochteloo achteraf.549 Wel werd
zoveel mogelijk gekozen voor een invalshoek waarbij de mensen die de gevolgen van een
misstand of conflict ondervonden centraal kwamen te staan.
Een goed voorbeeld vormt de reportage die Achter het nieuws in augustus 1963 uitzond over grensverschuivingen in Overijssel. Een klein deel van het Nederlandse grondgebied zou als gevolg van eerder gemaakte afspraken aan de Duitsers worden overgedragen,
met directe gevolgen voor de twaalf Nederlandse gezinnen die daar woonden. Het item
begon liefelijk met fraaie beelden van de omgeving, maar zoomde al snel in op de ongemakken en het kleine leed waar de betreffende families als gevolg van de overdracht mee te
maken kregen. De oorzaak daarvoor werd gezocht in de matig communicerende overheden. De reportage werd afgesloten met een stand up van verslaggever Postema die zijn
verontwaardiging over de “onfatsoenlijke” en “incorrecte” manier waarop er met de gedupeerde Nederlanders werd omgesprongen duidelijk liet blijken. Het was geen groot
nieuws, maar de wijze van presenteren en de vormgeving van de reportage gaven wel een
550
extra dynamiek aan het onderwerp.
Dat gold voor de meeste reportages die het team van Achter het nieuws maakte. De reportages waren er op gericht politiek-maatschappelijke kwesties in menselijke termen te
vertalen. Dit had vaak tot gevolg dat er versimpelde, zwart-wit versies van conflicten op
het scherm werden gebracht. De meeste mensen werden doorgaans geportretteerd als
slachtoffers en hun verhalen kregen alle aandacht. Deze aanpak leidde niet automatisch tot
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een genuanceerd begrip van de onderhavige problematiek. Soms was er zelfs amper aandacht voor het dieperliggende probleem dat aan de basis van de conflicten stond. Het
leverde echter wel een aantrekkelijke vorm van televisie op.
Om de extra zendtijd als gevolg van de formulewijziging te vullen, volstonden de eigen
binnenlandse reportages en studio-interviews echter niet. Vandaar dat er veel gebruik werd
gemaakt van buitenlandse reportages. Gemiddeld bevatte elke uitzending van Achter het
nieuws wel één buitenlandse reportage. Ze werden deels gemaakt door de redacteuren die
vanaf 1963 steeds vaker de wereld introkken. De reportages waren soms ook afkomstig
van de eigen correspondenten, aangezien Wigbold een netwerkje van Nederlandse correspondenten in Londen, Parijs, Bonn, Brussel en Washington had gecreëerd. Die correspondenten werden tevens gebruikt om de redactie te attenderen op belangwekkende reportages uitgezonden in hun eigen land.
Want Achter het nieuws zond ook veel reportages uit van buitenlandse actualiteitenrubrieken. Deels waren die uitgewisseld via de internationale pool van Europese en Canadese actualiteitenrubrieken waar het programma zich sinds de zomer van 1964 bij aangeslo551
ten had. Ook werkte de redactie samen met World TV Press, een particulier televisieactualiteitenbureau dat vanuit Parijs opereerde, en sloot zij aparte contracten af met Tonight en Panorama, waardoor de Nederlandse rubriek een voorkeursrecht kreeg bij het
overnemen van hun reportages. “Dat verleende Achter het nieuws een jarenlange voorsprong op de andere rubrieken”, memoreerde Hans Jacobs.552
Een deel van de inspiratie kwam ook uit het buitenland. Wigbold bezocht verschillende landen – Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië – om te kijken op welke wijze daar de
actualiteiten op het televisiescherm gebracht werden. Hem viel op dat de meeste omroepen het Panorama-format hanteerden. Ook Achter het nieuws werd daar duidelijk door
beïnvloed. Panorama was voor de redactie “een heilige kerk”, stelde Jacobs in een terugblik, “en de BBC was het grote voorbeeld.”553 Ook 24 Hours, sinds 1965 de opvolger van
Tonight, werd met enig ontzag bekeken. In november 1967 verbleef Wigbold daarnaast
een maand lang in de Verenigde Staten, mede om zich te laten inspireren door de Amerikaanse televisiejournalistiek. Het gevolg was dat vanaf begin 1968 de redactie een tijdlang,
naar Amerikaans voorbeeld, telefoonenquêtes ging houden.
Toch was Wigbold qua vorm en reportagestijl geen echte vernieuwer. Hij geloofde niet
in teveel toeters en bellen. Regisseur Wim Bosboom omschreef de stijl van Achter het nieuws
in retrospectief als “rechttoe rechtaan”. Bosboom: “De vorm was altijd ondergeschikt aan de
554
inhoud.” Dat bleek al uit de leader, die bestond uit het beeld van een telexapparaat dat de
tekst “achter het nieuws” produceerde, gevolgd door het onderschrift “feiten, meningen”. Er
was geen begeleidende tune, enkel het kale geluid van een ratelende telex. Daarnaast mochten verslaggevers alleen in beeld als het functioneel was. Bosboom:
“Wij waren heel zuiver op de leer. Dat bedachten we niet allemaal zelf: dat was een
beetje de Engelse stijl – clean, journalistiek, helder.”555
Jaren later verklaarde Wigbold in een interview: “Bij het soort programma’s waarover we
het nu hebben, telt toch alleen de journalistieke instelling.”556
Niet dat er niet geschaafd werd aan onderdelen van het format. Vanaf oktober 1964,
met de komst van het tweede net, probeerde men ook wat meer aandacht te besteden aan
lichtere onderwerpen en lifestyle. Ook ging de redactie over op een wat lossere presentatie:
niet langer zat de presentator in de studio achter een bureau, maar nu stond of zat hij
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semi-ontspannen op de rand van het bureau.557
Een belangrijke vernieuwing was, vanaf begin 1966, de uitzending van zogenaamde
‘specials’: langere reportages – een hele uitzending van soms wel een uur – over één onderwerp. Sociale problemen kwamen daarin aan bod, zoals verdovende middelen of armoede in de Rotterdamse volkswijk Crooswijk. Maar de lengte van de uitzendingen
maakte het ook mogelijk om complexere onderwerpen als de rol van de Navo of het nut
van ontwikkelingssamenwerking uit te diepen. Achter het nieuws zou met name met haar
specials over taboedoorbrekende onderwerpen als zelfmoord, echtscheiding en abortus
naam maken. Deze komen verder in hoofdstuk 8 aan bod.
Daarnaast ging de redactie in de tweede helft van de jaren zestig experimenteren met
alternatieve formules voor de actualiteitenrubriek. In de herfst van 1967 ontwikkelde men
plannen voor een wat vrijer satirisch programma op de zaterdagavond – ter opvolging van
het in 1966 gesneuvelde satirische programma Zo is het toevallig ook nog ‘ns eens keer (zie
verder hoofdstuk 7) – dat Ver achter het nieuws zou gaan heten. Voor de presentatie werd
zelfs de spraakmakende Brandpunt-redacteur Frits van der Poel gepolsd. Hij zag er van
558
af. En misschien terecht: de opzet werd al snel als een mislukking beschouwd en het
experiment werd gestaakt, mede omdat de staf bang was dat de goede naam van de redactie van Achter het nieuws in de waagschaal werd gelegd.559
In de regel concentreerde de redactie van Achter het nieuws zich op de meer serieuze
actualiteiten. Dat hing samen met Wigbolds interesses, maar had ook te maken met de
interne concurrentie van andere Vara-programma’s. De komst van nieuwe rubrieken
leidde soms tot territoriumstrijd. Zo moest het politieke discussieprogramma Contrast, dat
te veel overeenkomsten vertoonde met Achter het nieuws, in 1965 al snel het onderspit
delven.560 Meer last had de redactie vanaf midden jaren zestig van het succesvolle praatprogramma Mies en Scene, de consumentenrubriek Koning Klant en kunstprogramma’s als
Uit Bellevue en Signalement.561 Ze zouden, zo klaagde Wigbold, onder andere de mogelijkheid voor Achter het nieuws om voor een andere, ‘menselijker’ vorm te kiezen sterk beperken.562 Dit is vergelijkbaar met wat er eind jaren vijftig bij de BBC met Panorama gebeurde. De opkomst van flankerende programma’s op het gebied van de actualiteit in de
breedste zin van het woord was van invloed op de bandbreedte van het eigen format.
Achter het nieuws werd mede daardoor het serieuze visitekaartje van de Vara, met een
publiek van gemiddeld drie miljoen kijkers. Het was een programma waar het bieden van
achtergronden en duiding centraal stond, maar ook een programma met een opgeheven
vingertje. Via commentaren en de zogenaamde ‘uitsmijters’ – al dan niet snedige opmerkingen over een brandende actualiteit ter afsluiting van de uitzending – strooide de redactie regelmatig waarschuwende woorden over de kijkers uit. De actualiteitenrubriek ontwikkelde zich tot het vlaggenschip van de omroep. Al liep het programma aan het eind
van de jaren zestig wel tegen de grenzen van het gekozen format aan.
De ontvangst

De veranderingen in het format en de meer journalistieke invulling van de rubriek vanaf
1963 hadden het gewenste effect. Al snel na de start van Wigbold bij Achter het nieuws was
er intern veel waardering voor de nieuwe slagvaardigheid en gevarieerdheid van de actualiteitenrubriek. Regelmatig kwalificeerde de staf de uitzendingen als “bijzonder interessant”
of “voortreffelijk”.563 De Verenigingsraad was eveneens vol lof over de prestaties van Wigbold en zijn redactie. Achter het nieuws werd beschouwd als een “uitstekende rubriek” die
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zeer duidelijk het Vara-gezicht bepaalde.564
De pers oordeelde over het algemeen ook positief over Achter het nieuws. Incidentele
programma’s of reportages konden aanleiding geven tot kritiek, maar de waardering overheerste, zowel bij rechtse kranten als De Telegraaf, als bij meer liberale kranten als Algemeen Handelsblad en linkse kranten als de Volkskrant.
Wigbold werd met enige regelmaat geprezen voor zijn doortastende interviewstijl. Hij
leek zich weinig aan te trekken van allerlei ongeschreven regels en stelde vragen die anderen niet durfden te stellen. Ook boekte hij ontzag met zijn “woudlopersreportage met
gevaar voor eigen leven”, zoals televisierecensent Scheepmaker ze noemde: Wigbolds reportages over de situatie in internationale brandhaarden als Nieuw Guinea, de Domini565
caanse republiek of Congo. Tevens klonken er regelmatig waarderende woorden voor de
prestaties van de andere redacteuren: van de “voortreffelijke” interviews van Postema tot
de vele Achter het nieuws-reportages in binnen- en buitenland gemaakt met een, zoals een
recensent schreef, “warme, maar gelukkig volstrekt onsentimentele menselijkheid”.566
Maar het programma kreeg deze bijval niet als enige. Telkens weer werd de rubriek in
één adem genoemd en vergeleken met KRO’s Brandpunt. Zoals televisierecensent Henk
Oolbekkink van Het Parool midden jaren zestig schreef:
“[Achter het nieuws en Brandpunt] zijn onbetwist de twee beste actualiteitenrubrieken die de Nederlandse televisie kent: ze springen graag op actueel nieuws, schuwen de zogenaamde ‘harde toon’ niet als het te pas komt en vermijden zoveel mogelijk een verlengstuk van het NTS Journaal te zijn (waar AVRO’s Televizier en
567
NCRV’s Attentie wel eens aan lijden).”
De waardering van het publiek voor deze twee actualiteitenrubrieken was gedurende de
jaren zestig onverminderd groot. Qua waarderingscijfer ontliepen de twee rubrieken elkaar
niet veel: de score lag doorgaans tussen 70 en 72, wat een relatief hoge waardering was,
vergelijkbaar met die van een amusementsprogramma of een Hitchcock-film.
Ook de kijkdichtheid was hoog. Uit een enquête die de NTS begin 1964 hield, bleek
dat Achter het nieuws het populairst was en het grootste aantal kijkers trok, gevolgd door
Brandpunt.568 Vanaf 1 januari 1965 werd er op reguliere basis kijk- en luisteronderzoek
uitgevoerd en bleken de twee actualiteitenrubrieken elkaar qua kijkdichtheid weinig te
ontlopen. Ze bezetten in de tweede helft van de jaren zestig afwisselend de koppositie. Zo
voer Brandpunt begin 1965 de ranglijst aan en stond Achter het nieuws vier maanden later
weer aan kop met een kijkdichtheid van 56 procent. Ter vergelijking, het NTS Journaal
had in die periode een gemiddelde kijkdichtheid van 58 procent.569
Uit een enquête aan het eind van de jaren zestig bleek Achter het nieuws ook de bekendste rubriek te zijn. Tegelijkertijd werd het beschouwd als het meest ‘gekleurde’ actualiteitenprogramma, met een score van 71 procent, terwijl Brandpunt slechts 33 procent
scoorde.570 Dat was een teer punt. Want de redactie van Achter het nieuws kreeg wel vaker
het verwijt dat ze wel erg links was. En gedurende de jaren zestig viel het zowel de critici
als de stafleden en andere betrokkenen op dat Brandpunt regelmatig een vriendelijkere
indruk maakte dan Achter het nieuws. Vanuit Vara’s Programma Adviesraad, een gemengd
sociaal-democratisch gezelschap dat sinds 1964 met een kritisch oog naar de programmering keek, klonken er bezwaren tegen de “vaak wat betweterige, geen tegenspraak duldende toon” in het Vara-programma.571
Er was inderdaad een verschil in toonzetting tussen Brandpunt en Achter het nieuws,
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beaamden de betrokken redacteuren in een terugblik. Wigbold: “Ik denk dat dat te maken
had met het verschil tussen katholieken en socialisten.”572 De redacteuren van Brandpunt
waren in ideologische zin minder uitgesproken, meende Bosboom. “Ze brachten een
rubriek die een vooruitstrevende adem had, maar het werd niet zo expliciet gezegd.”573
Waar bij Achter het nieuws vaak met een vuist op werd tafel geslagen, ging Brandpunt
subtieler te werk.
Als gevolg daarvan werd Achter het nieuws in vergelijking met Brandpunt gezien als een
meer geëngageerde, moralistische en daarmee geëmotioneerde actualiteitenrubriek. Omroepblad AVRO’s Televizier vatte aan het eind van de jaren zestig de aanpak treffend samen:
“Wanneer het team van Herman Wigbold een misstand op het spoor is, dat aan
de kaak dient te worden gesteld, dan wordt de kijker geen fase van de arbeid om
de onderste steen boven te doen komen, bespaard. Het probleem bij deze rubriek
is echter vaak, dat de zoetwatervissterfte in de kop van Noord-Holland of de gewoonten bij de teraardebestelling in Vlaanderen op dezelfde toonhoogte worden
aangeklaagd, bekritiseerd en besproken als de defensienota van de minister [...] of
574
de desertie van Amerikaanse Vietnamdienstplichtigen.”
Opmerkelijk genoeg was een regelmatig terugkerend kritiekpunt, onder meer geuit door
de eigen Programma Adviesraad, dat de rubriek wel erg “serieus” en topzwaar was. “Men
wil met deze uitzendingen veel, soms te veel doen.” Het zou te vaak informatie met een
boodschap zijn, er was zelden plaats voor een lach. Kon het niet wat levendiger?575
Dit soort commentaar, waarbij Achter het nieuws er soms minder gunstig van af leek te
komen dan Brandpunt, raakte altijd een gevoelige snaar bij de redactie. Want Brandpunt
was dé grote concurrent die nauwlettend in de gaten werd gehouden. Waar mogelijk
probeerde de redactie Brandpunt te overtroeven, soms op het kinderachtige af. Dat deze
actualiteitenrubriek van de KRO in 1964 en 1967 een Nipkov-schijf ontving, terwijl
Achter het nieuws gedurende de jaren zestig nooit deze prijs van de gezamenlijke televisiecritici uitgereikt kreeg, stak behoorlijk, hoe positief alle reacties op de vele ophefmakende
uitzendingen van de actualiteitenrubriek ook waren. 576
Wat Achter het nieuws in de jaren zestig vooral kenmerkte was een concentratie op
misstanden en een neus voor prikkelende onderwerpen. Tot op zekere hoogte was een
moralistische aanpak onvermijdelijk. Misstanden lieten zich immers niet signaleren zonder
daar bewust of onbewust een oordeel over te vellen. In dat opzicht was het moralisme
misschien niet de zwakte, maar juist de kracht van Achter het nieuws, en onderscheidde het
programma zich vooral daarmee van haar grootste concurrent. Maar tegelijk verhield dat
moralisme zich niet altijd even gemakkelijk met het streven om in journalistieke zin onbevooroordeeld, evenwichtig en fair te zijn.

Noten bij Deel 1
1 Het Vrije Volk, 3 oktober 1951.
2 Het Vrije Volk, 10 oktober 1951.
3 De eerste ‘actualiteitenrubriek’ die op het Nederlandse televisiescherm werd gebracht, was het programma
Dertigduizend dat de Ncrv in 1951 en 1952 uitzond. Deze rubriek werd omschreven als een een “kroniek van
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actuele en interessante zaken” waarin, zo meldde De Telegraaf, “een omroeper en omroepster op prettige,
bondige manier de onderdelen ‘aan elkaar praatten’.” Deze ‘actualiteitenrubriek’ bood vooral veel faits divers. De
term actualiteitenrubriek werd overigens al vóór de Tweede Wereldoorlog in zeer generieke zin gebruikt voor
radioprogramma’s of rubrieken in de krant waarin buitenlandse correspondenten of deskundigen verslag deden
van actuele kwesties die speelden in andere landen, of waarin buitenlandse gasten werden geïnterviewd. De
thematiek was zeer divers: van ontwikkelingen in de kunst en literatuur tot kleine curiositeiten en grote
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The television history book, BFI Publishing, London, 2003, 37.
13 Westin, Newswatch, 230-231.
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“Dat blijft maar voortmodderen in zijn afstotelijke onbelangrijkheid.” C. Boost, Het filmjournaal. Kroniek van
gemiste kansen, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1975, 38-47; L. Jacobs, ‘Documentary Becomes
nd
Engaged and Vérité’, in: Lewis Jacobs (ed.), The Documentary Tradition, 2 edition, W.W. Norton & Company,
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36 Het werd ‘s avonds tussen half elf en elf uur uitgezonden. Persico, Edward R. Murrow, 325-326; Leab, ‘See It
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Rosteck, See It Now Confronts McCarthyism. Television Documentary and the Politics of Representation, University
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London, 1968, 213-214; Leab, ‘See It Now’, 19; Bliss, jr., Now the news, 240-241.
44 Leab, ‘See It Now’, 20; Bliss, jr., Now the news, 241; Persico, Edward R. Murrow, 380; Friendly, Due to
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48 Het team van See It Now werd van tevoren gevraagd of iemand iets in het verleden had gedaan dat mogelijk
door McCarthy gebruikt kon worden om See It Now aan te vallen. In zijn memoires vertelde Friendly hoe hij
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maakte een amateuristische indruk en versterkte het beeld van McCarthy als een wild om zich heen slaande
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het ook veel lastiger om adverteerders te vinden. Persico, Edward R. Murrow, 303, 407-409; Leab, ‘See It Now’,
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analyst himself actually favors.” Friendly, Due to circumstances, 10; Mickelson, The decade, 146-147.
54 In zijn memoires noemt Mickelson Murrow “a champion of the rights of the underdog”. Mickelson, The
decade, 141-142, 146-147; Persico, Edward R. Murrow, 127; Bliss, jr., Now the news, 461.
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Halberstam, The powers that be, 213-214.
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pas in 1968 aandiende met de komst van 60 Minutes. Dit CBS-programma was de creatie van producer Don
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59 In zijn handboek over documentaires maakt Bill Nichols onderscheid in zes types documentaires, waarbij vier
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burgerrechtenorganisaties die elkaar bestreden over het recht een zaal te huren voor een publieke manifestatie.
De standpunten van beide organisaties, verwoord door hun vertegenwoordigers tijdens levendige
bijeenkomsten, werden aldus in de montage tegenover elkaar geplaatst. N. Swallow, Factual television, The Focal
Press, London/New York, 1966, 75; Friendly, Due to circumstances, 18; Rosteck, See It Now, 83-111; Leab, ‘See
It Now’, 16.
65 Persico, Edward R. Murrow, 304-305; Swallow (1966), 73-75; Bluem, Documentary, 94, 99.
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opzicht is de erfenis van de radiotraditie duidelijk aanwezig bij See It Now. Wat opvalt aan de uitzendingen is de
wijze waarop Murrow veel wat in beeld komt benoemt en meteen ook duidt, alsof hij een radioverslag
inspreekt. Om de autoriteit van Murrow te onderstrepen, werd hij in de openingstitels geïntroduceerd als
“distinguished reporter and news analyst”. Rosteck, See It Now, 50, 144-145; Barnouw, Documentary, 227.
67 Persico, Edward R. Murrow, 419.
68 Murrows tempo, 150 woorden per minuut, wordt tegenwoordig als extreem langzaam beschouwd. A. Boyd,
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Broadcastjournalism. Techniques of radio- and television news, 4 edition, The Focal Press, London/New York,
1997, 156; Gates, Air time, 15-16.
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72 Rosteck, See It Now, 55, 112.
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Amerikaanse media. Murrow zou dan steeds in conflict zijn geweest met delen van het publiek, overheden en
het netwerkmanagement. Halberstam, The powers that be, 60-62. Friendly, Due to circumstances, 10; Leab, ‘See It
Now’, 3-4, 9. Zie ook: Murrow, In search of light.
74 Television Magazine, juli 1957, 45.
75 Op zich was een moralistische, pontificerende presentatiewijze op televisie in deze periode niet uniek. Komend
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meningen te verkondigen, leek het in de begintijd van televisie vanzelfsprekend dat sommige presentatoren zich
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80 Boddy, Fifties television, 251. Zie ook 233-254.
81 Barnouw, Tube of plenty, 243-248; Boddy, Fifties television, 218-220.
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85 Harvest of Shame maakte Murrow samen met producer David Lowe, die bijna een jaar lang de seizoenarbeiders
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98 Dimbleby had tijdens de Tweede Wereldoorlog naam gemaakt als radioverslaggever en oorlogscorrespondent
bij de BBC. Dat werd mede mogelijk doordat de oorlog nieuwe, meer populistische technieken in
radioverslaggeving en nieuwspresentatie stimuleerde. In juli 1940 startte de BBC met een nieuwsprogramma,
Radio Newsreel, geïnspireerd op Duitse en Amerikaanse voorbeelden, waarin men verslagen en reportages bracht
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99 Briggs, The BBC, 274-27, 279.
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naar de Verenigde Staten. H. Algra e.a., Vrij en gebonden. 50 jaar NCRV, Bosch en Keuning nv, Baarn, 1974,
87.
270 Omdat de meeste programma’s uit de begintijd live werden uitgezonden, is er vrijwel niets van bewaard
gebleven. De kwaliteit en inhoud van de programma’s laten zich in retrospectief daarom ook lastig beoordelen.
De Leeuw, De man achter het scherm, 67, 151; S. de Leeuw, ‘Van toverspiegel tot droomfabriek. Nederlands
televisiedrama’, in: Wijfjes, Omroep in Nederland, 208-213; B. van der Veer, Is er nog iets leuks vanavond? 40 Jaar
tv-favorieten in Nederland, Het Spectrum, Utrecht, 1991, 7-24.
271 Bovendien werd studio Irene in april 1955 getroffen door een brand en moest gerestaureerd worden.
Akkermans, Televisie, 77.
272 NTS, Op en achter het televisiescherm; De Leeuw, De man achter het scherm, 78; Vos, Televisie en bezetting, 49.
273 De bereidheid van de regering onder leiding van premier Drees om nu wel geld beschikbaar te stellen had
veel te maken met het gunstige economische tij vanaf 1952. De Gooijer, Beheersing, 139; Berends, ‘Een
staatscommissie’, 150.
274 Jaarverslag European Broadcasting Union (EBU) 1956, 127; Jaarverslag EBU 1957, 132; De Gooijer,
Beheersing, 149; NTS, Television in the Netherlands, NTS, Hilversum, z.j.
275 Gebaseerd op cijfers uit 1956. Gros, Televisie, 2.
276 Het betreft hier het bedrag dat de programmamakers beschikbaar hadden per zenduur. Deze bedragen zijn
gebaseerd op cijfers afkomstig uit diverse bronnen, waarin per jaar soms verschillende bedragen genoemd
worden. In dat geval is het gemiddelde van de verschillende bedragen genoteerd. Om deze reden kunnen de
genoemde bedragen het beste beschouwd worden als een indicatie van het gemiddelde bedrag. Zonder twijfel
waren er uitschieters naar beneden mogelijk (zo wordt in 1959 bij de Vara geklaagd dat er maar fl. 1000 per
documentaire beschikbaar is), maar ook naar boven, zeker als de omroep zelf bereid was geld bij te leggen. Gros
noemt in zijn boek hogere bedragen (8844 gulden in 1955 en 8010 gulden in 1956), maar dat zijn “uurkosten”,
waarin naar alle waarschijnlijkheid ook de kosten voor de technische verzorging van de uitzending
verdisconteerd zijn. Notulen televisiesectie Vara (TS-Vara), 5 januari 1955 en 18 september 1958, AV; notulen
verenigingsraad VR-Vara, 13/14 september 1952, AV; Jaarverslag EBU 1957, 131; G. Lugtenburg, ‘Draaiboek
‘50-’73. Enkele notities over zoveel merkwaardige herinneringen’, in: W. Huygen (red.), 50 jaar Avro. Historie en
perspektieven, Hilversum, 1973, 81; De Leeuw, De man achter het scherm, 237 – noot 50; Gros, Televisie, 2.
277 In België (waar men twee televisieprogramma’s had, een Nederlands en een Frans), bedroeg de zendtijd in
1953 12 uur per week, in 1955 22 uur per week en in 1957 30 uur per week. Dat was gemiddeld drie keer
zoveel zendtijd als in Nederland. Schaafsma, Televisie, 45, 48-49.
278 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
279 F. Oudejans, Van horen en zien gesproken. Een jaar KRO radio en televisie bekeken, KRO, Hilversum, 1962,
28; NOS, Omroep in jaartallen, 1919-1978, NOS, Hilversum, 1978.
280 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
281 Een programma-afdeling bestond voor ongeveer de helft uit programmamakers (“televisieregisseurs”) en voor
de andere helft uit ondersteunend personeel. Wijfjes, VARA, 238; Jaarverslagen KRO 1958-1962; Vara
Jaarverslagen 1951-1962.
282 Vara Jaarverslag 1955, 3.
283 KRO Najaar- en winterprogramma 1957/1958, AK, 13.5757.
284 Het Vrije Volk, 15 september 1958.
285 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990; De Rode Omroep, nr. 43, november 1959, 24; notulen VR-Vara, 3/4
september 1955, AV; Schroevers, Televisie, 52.
286 Het meerderheidsadvies van de Televisieraad (die bestond uit 27 ‘deskundigen’) verscheen op 15 december
1952, de minderheidsnota op 13 januari 1953. Het uiteindelijke rapport van de Televisieraad werd op 15
december 1953 aan de minister van OK&W uitgebracht. Het is overigens opvallend dat de Televisieraad
nauwelijks in staat bleek antwoord te geven op de vraag naar de sociaal-culturele waarde van televisie, terwijl dat
een van haar voornaamste opdrachten was. Gros, Televisie, 127-129; Van Pelt, De omroep in revisie, 81; De
Gooijer, Beheersing, 139-145; Berends, ‘Een staatscommissie’, 145-150.
287 Bij de PvdA, opgericht als doorbraakpartij in 1946, was een deel van de achterban én een deel van de
‘nieuwe’ groeperingen binnen de partij uitgesproken voorstander van een nationale omroep; zie verder
hoofdstuk 7. Ten tijde van de discussies over het televisiebestel bepleitten onder andere de Jonge Socialisten en
het Eerste Kamerlid Hilda Verwey-Jonker de invoering van een nationale omroep. Zie: Gros, Televisie, 167-169,
209-211, 213-216, 225-227.
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288 In zijn oorspronkelijke voorstel wilde Cals dit algemeen programma laten verzorgen door een eigen
programmastaf van de NTS. Onder druk van de omroepen werd dit veranderd in een opzet waarbij de
omroepen programma’s zouden aanbieden en tegelijkertijd een vetorecht hadden om onderdelen van het
algemeen programma af te keuren. Gros, Televisie, 134-136; Van Pelt, De omroep in revisie, 81-82; H.
Schaafsma, 1. Geschiedenis van de omroep. 2. Karakteristiek van de omroep. Cahiers over massacommunicatie 3,
Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1970, 94-98.
289 De scheidslijnen liepen zelfs dwars door de partijen heen. Om een indruk te geven van de relatie tussen
omroep en politiek: van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer hadden twee leden (Boekhoven en Burger) zitting
in het bestuur van de Vara, evenals een lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer (Broeksz); de Ncrv was
vertegenwoordigd met de zes bestuursleden die ook Tweede Kamerlid waren – vier bij de AR (Hazenbosch,
Fokkema, Roosjen en Van der Zaal) en twee bij de CHU (Kikkert en Krol); en van de KRO had een bestuurslid
(Peters) zitting in de KVP-fractie in de Tweede Kamer. Gros, Televisie, 83 – noot 51, 142; Van Pelt, De omroep
in revisie, 82; De Leeuw, De man achter het scherm, 84.
290 Volgens sommige media, zoals Vrij Nederland en Het Parool, was het compromis van Cals vooral ingestoken
door de Vara. De PvdA had tijdens het Kamerdebat van maart 1955 wel bezwaren tegen de mate van
overheidsbemoeienis zoals die omschreven werd in het Ontwerp Televisiebesluit en was tegen het voorgestelde
vetorecht van de omroepen ten aanzien van het algemeen programma. Instemming van Burger met een
algemeen programma had overigens ook te maken met de noodzaak het deel van de PvdA-achterban dat
voorstander was van een nationale omroep te apaiseren. Gros, Televisie, 142-151, 209-213; Wijfjes, VARA, 218219; Akkermans, Televisie, 84-85.
291 De motie van de KVP werd ingediend door kamerlid J.M. Peters, die tevens zitting had in het algemeen
bestuur van de KRO. Voor stemden de KVP, de CHU en de AR (samen goed voor 51 zetels), tegen stemden de
PvdA, de CPN en de VVD (samen goed voor 44 zetels). Het is overigens de vraag in welke mate het
Bisschoppelijk Mandement van 30 mei 1954, dat rooms-katholieken verbood lid te zijn van een socialistische
organisatie of regelmatig naar de Vara te luisteren, bij heeft gedragen aan de verdeeldheid tussen de PvdA en de
KVP op dit specifieke punt. In januari 1954 was nog een belangrijk deel van de KVP (onder wie partijleider
Romme) voorstander van een algemeen programma, te verzorgen door een onafhankelijk orgaan. Gros,
Televisie, 151-158, 165-166, 216-222; De Leeuw, De man achter het scherm, 84; Manning, Zestig jaar KRO,
193.
292 Het Televisiebesluit verleende de NTS de wettelijke status van samenwerkingsorgaan en verzorgster van een
gezamenlijk programma. Dat gezamenlijk programma zou bestaan uit het NTS Journaal, nationale
programma’s op nationale feestdagen, (her)uitzending van buitenlandse programma’s, Eurovisie-uitzendingen en
programma’s van omroepen ontwikkeld in samenwerking met een programmacommissie. De omroepen kregen
een vetorecht met betrekking tot het gezamenlijk programma. Het gezamenlijk programma zou 25 tot 50
procent van de zendtijd beslaan, maar in overleg met de omroepen werd dat maximaal 40 procent. Daarnaast
kregen de vijf omroepen afzonderlijk een zendmachtiging en werd de mogelijkheid opengehouden om aan
kerkgenootschappen zendmachtigingen toe te wijzen. Vastgesteld werd dat het toezicht op de televisieuitzendingen repressief zou zijn: de uitzendingen mochten niets bevatten dat gevaar kon opleveren voor de
veiligheid van de straat, de openbare orde of de goede zeden. Tenslotte werd de Wet op het Kijkgeld ingevoerd;
per jaar moest de bezitter van een televisietoestel fl. 30 betalen. Vanaf juli 1960 werd dat fl. 36 per jaar.
Schaafsma, Geschiedenis van de omroep, 77, 94-98; De Goede, Omroepbeleid, 64-66; Van Pelt, De omroep in
revisie, 83; Akkermans, Televisie, 86.
293 J.W. Rengelink, Dat was het dan: een autobiografie - Deel 2: Mijn omroeptijd, Hilversum, 1992,
ongepubliceerd manuscript, 31.
294 Hoewel er veel over uit te weiden valt, wordt het debat in dit hoofdstuk slechts op hoofdlijnen behandeld.
Over de geschiedenis van het Nederlandse omroepbeleid is veel geschreven. Voor deze en de hierop volgende
alinea’s, waarin een schets wordt gegeven van de discussie over het omroepbestel, is gebruik gemaakt van:
Schaafsma, Geschiedenis van de omroep, 105-121; P.J.A. Idenburg & Th.J.M. Ruigrok, Commerciële omroep in
Nederland. 1951-1991: van REM-eiland tot RTL4, SDU, Den Haag, 1991, 21-124; J. Bardoel, ‘“Om
Hilversum valt geen hek te plaatsen.” De moeizame modernisering van de Nederlandse omroep’, in: Wijfjes,
Omroep in Nederland, 340-346; De Goede, Omroepbeleid, 67-96; Wijfjes, VARA, 262-273; H. van den Heuvel,
Nationaal of verzuild. De strijd om het Nederlandse omroepbestel in de periode 1923-1947, Ambo, Baarn, 1976,
258.
295 J.W. Rengelink, Sprong in het duister, Vara, Hilversum, 1959. Zie ook Commerciële televisie in Nederland - ja
of neen? Rapport van de Vara-commissie inzake commerciële televisie, Hilversum, 1957.
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296 Zie onder andere het commentaar van Telegraaf-commentator Jacques Gans die naar aanleiding van het
Kamerdebat schreef “nu zullen wij de zuilen langzaam en bedaard, maar bijzonder secuur en vasthoudend [...]
mores gaan leren.” De Telegraaf, 22 maart 1963.
297 Akkermans, Televisie, 71-72; L. van Zoonen, J. Wieten & B. van den Berg, ‘“Het was niet bepaald een
wereldwonder”. De komst van de televisie in het Nederlandse gezinsleven’, in: Jaarboek Mediageschiedenis 7,
Stichting Beheer IISG/Stichting Mediageschiedenis, Amsterdam, 1995, 122.
298 Van Zoonen, Wieten & Van den Berg, ‘“Het was niet bepaald een wereldwonder”’, 123.
299 Van Pelt, De omroep in revisie, 70-72.
300 Akkermans, Televisie, 66.
301 Beunders, ‘De prehistorie’.
302 De enquête van Het Parool is mogelijk enigszins gekleurd aangezien de krant voorstander was van een
nationale omroep en probeerde de publieke opinie te beïnvloeden. Een andere enquête, rond dezelfde tijd
gehouden door het Nipo, wees uit dat slechts 32 procent van de Nederlanders voorstander was van voortzetting
van televisie na de experimentele periode; 28 procent was tegen en 40 procent had geen mening. De Leeuw, De
man achter het scherm, 83-84; Van Gelder, 25 jaar televisie .
303 Eric Smulders, ‘“Het glazen huis der openbaarheid”. Televisie in de jaren vijftig: de moeizame groei van een
modern medium’, in: P. Luykx & P. Slot (red.), Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig,
Verloren, Hilversum, 1997, 270.
304 Crone, De Kwetsbare Kijker, 118.
305 De Radiogids, 24 februari 1957; Algra, Vrij en gebonden, 91; Gros, Televisie, 4; Van Pelt, De omroep in revisie,
73.
306 De cijfers geven de aantallen aan per 1 januari van elk jaar. De cijfers tot en met 1956 zijn schattingen,
aangezien er nog geen officiële televisieregistratie was. Deze werd pas ingevoerd met het heffen van het
verplichte kijkgeld vanaf 1956. Daarnaast waren er ook ‘illegale’ toestellen. Tevens moet er rekening mee
gehouden worden dat één televisietoestel gelijk stond aan een groot aantal kijkers, aangezien er gedurende de
jaren vijftig veel werd gekeken bij kennissen en familie die een televisietoestel in huis hadden. Dit betekent dat,
om het aantal kijkers te berekenen, de cijfers met een factor X moet worden vermenigvuldigd. Gros, Televisie, 1;
Van Zoonen, Wieten & Van den Berg, ‘“Het was niet bepaald een wereldwonder”’.
307 In 1965 bezat 68 van de 100 gezinnen een televisie. Schuyt & Taverne, 1950, 278-279.
308 Alle boeken die eind jaren vijftig en begin jaren zestig over televisie verschenen, besteedden uitgebreid
aandacht aan de problematiek van de storingen. Het zenderpark in Nederland was pas rond 1960 echt helemaal
voltooid. Van Pelt, De omroep in revisie, 72.
309 J. van der Lans & H. Vuijsje, Lage landen, hoge sprongen. Nederland in beweging, 1898-1998, Inmerc b.v.,
Wormer, 1998, 149-153.
310 Dappere Dodo en Dorus gingen van start in 1955, Pension Hommeles en de Weekendshow in 1957 en
Swiebertje in 1958. Van der Veer, Is er nog iets leuks, 12-18.
311 Overigens betekende de slechte ontvangstmogelijkheden buiten de Randstad niet dat men geen televisie
keek. In de grensstreken kon men doorgaans redelijk goed de Duitse en Belgische televisiezenders ontvangen.
Gros, Televisie, 280-295, 311-312; Televisie in Nederland. Een onderzoek naar opinies en kijkgewoonten in
opdracht van N.V. Thabur & Graetz K.G., Nederlandse Stichting voor Statistiek, Den Haag, 1957; Televisie in
Nederland 1958. Een onderzoek naar opinies en kijkgewoonten in opdracht van N.V. Thabur & Graetz K.G.,
Nederlandse Stichting voor Statistiek, Den Haag, 1958; Van Zoonen, Wieten & Van den Berg, ‘“Het was niet
bepaald een wereldwonder”’.
312 Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de verwachtingen, dankzij de negatieve publicaties
in de begintijd, mogelijk aan de lage kant waren. Vara archief: De Rode Omroep, augustus 1956; Gros, Televisie,
287; Televisie in Nederland; Televisie in Nederland 1958.
313 Interessant genoeg was een aanzienlijk deel van deze geïnterviewde televisiebezitters (67 procent) ook
voorstander van reclame op de televisie; iets waar de omroepen fel tegen waren. De Goede, Omroepbeleid, 156157, 164; Gros, Televisie, 293-294; Van Zoonen, Wieten & Van den Berg, ‘“Het was niet bepaald een
wereldwonder”’, 138; R. Janiuk, Afscheid nemen van mens-erger-je-niet en de Bonte Dinsdagavondtrein.
Receptieanalyse over de komst van televisie in het Nederlandse gezinsleven, MA-scriptie, Erasmus Universiteit
Rotterdam, 2008, Bijlagen.
314 De Gooijer, Beheersing, 139-143.
315 De officiële start van televisie in Europa verliep als volgt: Frankrijk (1945), Groot-Brittannië (1946),
Nederland (1951), West Duitsland en Italië (1952), Denemarken en België (1953), Spanje (1956), Zweden en
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Portugal (1957), Zwitserland en Finland (1958). Knut Hickethier ‘Early TV: Imagining and Realising
Television’, in: J. Bignell & A. Fickers (ed.), A European Television History, Wiley-Blackwell, Malden/Oxford,
2008.
316 Van Zoonen, Wieten & Van den Berg, ‘“Het was niet bepaald een wereldwonder”’, 129.
317 Daarmee week de programmeringsstrategie af van wat gebruikelijk was bij de radio, waar de wens van het
luisterend publiek niet direct maatgevend was bij de programmaverzorging. Vara Jaarverslag 1958, 8-9; H.
Wijfjes, ‘Het radiotijdperk, 1919-1960’, in: Wijfjes, Omroep in Nederland, 59.
318 Manning, Zestig jaar KRO, 237-239; Van der Veer, Is er nog iets leuks, 16-17.
319 Akkermans, Televisie, 197; Hoek, ‘Hier Hilversum’, 90.
320 Oudejans, Van horen en zien gesproken, 150-151.
321 De term ‘sandwichformule’ raakte pas in de jaren zeventig in zwang in Nederland. In de jaren zestig sprak
men bij de Vara onder andere over “koppelverkoop”.
322 Wijfjes, VARA, 170-208.
323 Het andere belangrijke lid van het dagelijks bestuur was penningmeester Jan Lebon, in 1962 opgevolgd door
Jaap Mulder. Overige bestuursleden in de jaren zestig waren Ger Bakker, hoofdredacteur van de VARA Gids, en
Jan de Troye, adjunct-bestuurder. Voor de hierop volgende alinea’s over Burger, Broeksz en Rengelink is onder
meer geput uit Wijfjes, VARA, 170-297.
324 G. de Wagt, En niet vergeten. Zeventig jaar Vara, Vara, Hilversum, 1995.
325 J. Bosmans, ‘Jacob Albertus Wilhelmus Burger (1904-1986)’, Biografisch Woordenboek van Nederland 4, Den
Haag, 1994; Van Esterik & Van Tijn, Jaap Burger; Wijfjes, VARA, 174-176.
326 Broeksz was echter ook een man met een minderwaardigheidscomplex waar meer selfmade men binnen de
Rode Familie last van hadden, meende Gijs Stappershoef, die in de jaren vijftig en zestig als adjunct-directeur
televisie bij de Vara veel contact zou hebben met het dagelijks bestuur. A. Kleijwegt, De dansorkesten van de BBC
en andere herinneringen, Bas Lubberhuizen, Amsterdam, 1994, 48; interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
327 Jaap Burger was geboren in 1904, Jan Broeksz in 1906 en Wim Rengelink in 1912.
328 R. Ferdinandusse, ‘Zo is het, zo was het’, in: Dijksman, Verheffend, 109; A. van der Louw, ‘Geluk was heel
gewoon’, in: Dijksman, Verheffend, 77-83.
329 Milo Anstadt, oud-programmamaker bij de Vara, noemde Rengelink een “superieur bestuurder”. Interview
Adrie van Oorschot, oud-producer Vara-televisie, 26 juni 1990, Archief Beeld en Geluid (AABG); M. Anstadt,
‘Mijn strijd tegen het knevelende principe’, in: Dijksman, Verheffend, 29.
330 Geciteerd in: PZC, 16 april 1999.
331 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
332 Rengelink had een zwak voor de protestants-christelijke omroep. De Ncrv bracht goede onderwerpen, stelde
hij. “Ik heb altijd geroepen: als ik geen lid van de Vara was, was ik lid van de Ncrv geworden.” De normen die
de omroep hanteerde spraken Rengelink, die een christelijke achtergrond had, wel aan. “Je draagt toch de last
van eeuwen mee.” Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
333 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
334 Rengelink, Dat was het dan - Deel 2, 46.
335 Minster Cals zei dit in 1956, in zijn op televisie uitgezonden toespraak ter gelegenheid van het vijfjarig
bestaan van televisie in Nederland.
336 Henk Schaafsma (1924) was een van de belangrijkste televisierecensenten in Nederland. Hij schreef al sinds
1953 televisierecensies voor diverse kranten en De Groene Amsterdammer voordat hij in 1959
omroepmedewerker werd van de NRC. Zijn kritieken en beschouwingen waren vaak doordrongen van
meningen over hoe het beter kon. Hij had ook uitgesproken opvattingen over de taak van de televisiekritiek, die
volgens hem tweeledig van: “voorlichtend ten aanzien van het publiek, corrigerend ten aanzien van de
programmamedewerkers.” Schaafsma wilde duidelijk onderwijzen. Hij publiceerde in de jaren zestig diverse
boeken over de potentie van televisie, was betrokken bij Teleac en werd in 1966 adjunct-directeur van de pas
opgerichte School voor de Journalistiek. Schaafsma, Televisie, 170-171; H. Schaafsma, Beeldperspectieven.
Televisie, instrument van culturele democratie,Wetenschappelijke Uitgeverij NV, Amsterdam, 1965; H.
Schaafsma, Krant/Radio/Televisie. Een kritische beschouwing, Wetenschappelijke Uitgeverij NV, Amsterdam,
1968.
337 Schaafmsa, Televisie, 94, 101-102; NTS, Op en achter het televisiescherm, 14, 80-85.
338 Zie onder andere De Leeuw, De man achter het scherm, 34-35.
339 Schroevers, Televisie, 192. Zie ook De Leeuw, De man achter het scherm, 34-35.
340 Schroevers, Televisie, 192.
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341 De watersnoodramp vond plaats in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. De eerste extra (NTS)uitzending was op maandag 2 februari 1953, de tweede en derde extra uitzendingen op donderdag 5 februari
en zondag 8 februari. Daarnaast werden in de reguliere zendtijd van de omroepen ook reportages uitgezonden.
De televisie in de rampweek, 2 maart 1953, AV, map Actualiteiten (Gezamenlijk Programma).
342 Rapport inzake het bezoek van delegaties uit het hoofdbestuur van de V.A.R.A. aan Engeland en Frankrijk ter
bestudering van televisie, juli 1950, AV; interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
e
343 De Radiogids, 24 jrg., nr. 40, 30 mei 1954, 2. Zie ook A. van Liempt, Het Journaal. Achter de schermen van
vijftig jaar televisiegeschiedenis, Balans, Amsterdam, 2005, 14.
344 Van Liempt, Het Journaal, 17; notulen hoofdbestuur Vara (HB-Vara), 6 november 1952, AV.
345 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990; Van Liempt, Het Journaal, 13.
346 Notulen HB-Vara, 3 december 1953, AV; notulen DB-Vara, 25 januari 1954, AV; Van Liempt, Het Journaal,
14-23.
347 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
348 De televisiesectie bestond in het eerste jaar uit Ben Steggerda, Hans de Heus, Willy van Hemert en Wim
Rengelink. Dat was meer dan het leek: televisiesecretaris Rengelink hield zich eigenlijk vooral met de
programmering en omroeppolitieke kwesties bezig en verzorgde zelf nauwelijks uitzendingen, terwijl Hans de
Heus al snel door kreeg dat het nieuwe medium niets voor hem was. Hij keerde terug naar de radio.
349 Notulen TS-Vara, 30 januari 1952, AV; interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
350 Notulen TS-Vara, 10 april en 22 november 1952, AV.
351 Notulen TS-Vara, 28 mei 1951, 10 april 1952, 22 november 1952 en 25 juni 1953, AV.
352 Wel begonnen Vara-uitzendingen soms met een kwartier waarin ‘actualiteiten’ aan bod kwamen, samen met
het weerbericht verzorgd door het Knmi.
353 Bij complexe uitzendingen kon die ratio stijgen naar 100 op 1. Steggerda doet verslag van de
ingewikkeldheid van een live-reportage in: Schroevers, Televisie, 220-225.
354 De Rode Omroep. Kaderblad voor functionarissen van de Vara, nr. 18, november 1952.
355 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990; interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
356 Notulen VR-Vara, 25/26 april 1953, AV.
357 Het programma werd vanaf 1959 In AVRO’s Televizier genoemd.
358 Andere benamingen voor Telenieuws waren Actualiteiten, Journaal of Filmactualiteiten; vanaf 1956 heette het
Katholieke actualiteiten.
359 M. Prenger, ‘Van familiemagazine naar actualiteitenrubriek. KRO’s Brandpunt in maart 1963’, in: Jaarboek
Mediageschiedenis 2, Stichting Beheer IISG/Stichting Mediageschiedenis, Amsterdam, 1990, 159; Algra, Vrij en
gebonden, 91; AVRO Jaarverslag 1954, 44; M. Bouwman, Goedenavond dames en heren. ‘Close-ups’ en ‘long-shots’
uit de televisie-wereld, De Boer jr., Amsterdam, 1956, 46.
360 Het programma werd ook wel Actualiteiten genoemd.
361 NV Cinecentrum was formeel een samensmelting van de NV Multifilm, NV Polygoon en Telefilm uit
Haarlem en Profilti en Interfilm uit Den Haag en was in 1956 opgericht. Het gebouw van Cinecentrum werd
in april 1959 officieel geopend in Hilversum, maar was al vanaf 1958 operationeel. Er werkten in 1962 meer
dan driehonderd man bij Cinecentrum, waaronder dertig cameramannen. Radio TV Gids, 3 november 1962;
Akkermans, Televisie, 123; Hogenkamp, De documentaire film, 78-80; De Tijd De Maasbode, 20 september
1962.
362 Zie voor een verdere beschrijving van de ‘Polygoon-stijl’ hoofdstuk 3.
363 De meeste buitenlandse items werden overgenomen van het Amerikaanse productiebedrijf Telenews. Af en
toe nam men ook items van de BBC over.
364 Uit de logboeken blijkt inderdaad dat vrijwel alle medewerkers van de televisiesectie (Ben Steggerda, Gijs
Stappershoef, Milo Anstadt, Bob Verstraete, Piet te Nuyl en Willy van Hemert) meewerkten aan de items.
Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990; logboeken Journaal/Actualiteiten, 26 februari-31 december 1955, AV,
map Actualiteiten (Gezamenlijk Programma).
365 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
366 Het Vara Journaal vertoonde in 1955 (voor zover terug te vinden in het archief ) in totaal 172 items. Acht
daarvan waren onderwerpen over de ‘rode familie’ in Nederland (zoals een staking in de diamantindustrie, het
Vara zomerfeest of de begrafenis van de prominente oud-Sdap-politicus Koos Vorrink), zes daarvan
behandelden buitenlandse sociaal-democratische items (zoals een fusie tussen Amerikaanse vakbonden). Dat
brengt het percentage sociaal-democratische onderwerpen op 8 procent. Logboeken Journaal/Actualiteiten, 26
februari-31 december 1955, AV, map Actualiteiten (Gezamenlijk Programma).
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367 Binnen de televisiesectie was men tevreden over het niveau van het journaal. En met onverholen trots
vermeldde het Vara Jaarverslag over 1955 álle 199 actualiteiten die de omroep in dat jaar op de televisie had
uitgezonden; iets dat bij de overige omroepen ook gebruikelijk was. Logboek uitzending Actualiteiten, 23 april
1955, AV, map Actualiteiten (Gezamenlijk Programma); notulen TS-Vara, 24 maart 1955, AV; Vara Jaarverslag
1955.
368 Door toedoen van Rengelink kwam vanaf 1962 die verantwoordelijkheid van de omroepen te vervallen en
werd de Journaalcommissie opgeheven. Notulen DB-Vara, 15 november 1954, AV; notulen HB-Vara, 1 april
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nieuw medium in een oud bestel’, in: Jaarboek Mediageschiedenis 6, Stichting Mediageschiedenis, Amsterdam,
1995, 61; M. Teiwes, Brandpunt en de KVP 1960-1969. Volwassenwording in en een vechthuwelijk, MA-scriptie,
Universiteit van Amsterdam, 2011, 103; interview Richard Schoonhoven, 28 april 2014.
495 Paul Fox was in 1961 de hoofdredacteur van Panorama geworden en bleef dat tot 1965. Een andere reden
voor Schoonhoven om niet zelf in beeld te komen was dat Fox hem vertelde dat hij nooit concurrent moest
worden van zijn eigen medewerkers. Schoonhoven: “Zodra je dat doet ben je het gezag kwijt, dan ben je een
van de velen.” Schoonhoven liep een paar weken stage bij BBC’s Panorama, bij het actualiteitenprogramma
Roving Report van ITV en bij de Duitse actualiteitenrubriek Panorama in Hamburg. Daarnaast vormde See It
Now een inspiratiebron voor hem. Met Fox onderhield Schoonhoven ook na zijn stage contact. Ibidem;
uitzending Gedane Zaken (KRO), 18 april 1987; Schoonhoven, Brandpunt, 12-23
496 Interview Aad van den Heuvel, KRO Gids, 1 november 1970; De Tijd, 22 mei 1973.
497 Schoonhoven, Brandpunt , 19-38.
498 Zie voor een meer uitvoerige beschrijving van de begintijd van Brandpunt en de vier uitzendingen in maart
1963: Prenger, ‘Van familiemagazine naar actualiteitenrubriek’.
499 De Bidault-affaire wordt beschreven en in context geplaatst in: Schoonhoven, Brandpunt, 39-47; Prenger,
‘Van familiemagazine naar actualiteitenrubriek’; Manning, Zestig, 278-279; J.H.J. van den Heuvel, ‘Gij zult
geen aanstoot geven. Overheidsingrijpen in programma’s van radio en televisie na de Tweede Wereldoorlog’, in:
J.H.J. van den Heuvel e.a., Een vrij zinnige verhouding. De VPRO en Nederland 1926-1986, Baarn, 1986, 257259.
500 Persbericht KRO, 8 maart 1963, AK, 2.620.
501 In reactie op en uit frustratie over de scoop van Brandpunt zond Achter het nieuws een maand later een
interview uit met de evenzeer omstreden leider van de Amerikaanse nazipartij, George Rockwell. Het leverde de
Vara 21 afkeurende reacties en vier opzeggingen op. Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990;
notulen TS-Vara, 9 april 1963, AV; memo van D. Simons aan de Programmacommissaris van de NTS, 9 maart
1963, AK, 2.514; notulen Stichtingsbestuur KRO, 29 maart 1963, AK, 2.403.
502 Tekst van de inleiding van Henk Neuman, 9 maart 1963, AK, 2.620.
503 Het argument hiervoor was dat de uitzending kon leiden tot een “ernstige verstoring” van de goede betrekkingen met een bevriende mogendheid en daarmee een gevaar kon opleveren voor de veiligheid van de staat.
Dit laatste was in strijd met artikel 4, lid 1 van het Televisiebesluit van 1956. Telegram van de staatssecretaris
van OK&W aan Van Doorn, 8 maart 1963, AK, 2.620.
504 Notulen van de extra vergadering van het Dagelijks Bestuur van de KRO, 9 maart 1963, AK, 2.422; notulen
van de extra vergadering van het NTS-bestuur, 9 maart 1963, AK, 2.514; Schoonhoven, Brandpunt, 41-42;
Teiwes, Brandpunt en de KVP, 107; tekst toespraak Van Doorn, 9 maart 1963, AK, 2.620; W. Hazeu, Wat niet
mocht: een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland (19621971), Amsterdam, 1972, 10; De Tijd De Maasbode, 11 maart 1963; NRC, 11 maart 1963.
505 De Volkskrant was samen met Het Vrije Volk een van de weinige landelijke kranten die zich in negatieve
bewoordingen uitliet over het voornemen van Brandpunt – aangeduid als “een wat ongelukkig journalistiek
initiatief ” – om het interview met Bidault uit te zenden. Er waren ook regionale kranten (zoals de Delftse
Courant en de Haagsche Courant) die kritisch waren over het voornemen van Brandpunt en vonden dat de KRO
de regering niet op dergelijke wijze had moeten uitlokken tot het dreigen met maatregelen. Manning, Zestig,
279; De Volkskrant, 9 en 11 maart 1963; De Tijd De Maasbode, 12 maart 1963; De Gooi- en Eemlander, 11
maart 1963; Limburgs Dagblad, 11 maart 1963; Nieuwsblad van het Noorden, 11 maart 1963; Friese Koerier, 11
maart 1963 en 13 maart 1963; De Tijd De Maasbode, 11 maart 1963; Schoonhoven, Brandpunt, 44-45.
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506 Telegram van het bestuur van de Federatie van Nederlandse Journalisten aan de minister-president, 11 maart
1963, en communiqué van de Groep 73, 11 maart 1963, AK, 2.620.
507 De stemverhouding was 51 voor de motie, 48 procent tegen. De 48 tegenstemmers waren afkomstig van de
CHU, de VVD, de SGP en de KVP – al stemden bij die laatste partij vijf leden, waaronder KRO-voorzitter
Van Doorn, ook voor de motie en dus tegen hun eigen minister. De Tijd De Maasbode, 15 maart 1963; Trouw,
15 maart 1963; Handelingen der Staten Generaal. Tweede Kamer, Deel II, 1962-1963, donderdag 14 maart
1963, 2345-2353.
508 Algemeen Handelsblad, 1 en 3 april 1963.
509 Notulen Stichtingsbestuur KRO, 29 maart 1963, AK, 2.403.
510 Interview met Aad van den Heuvel, KRO Gids, 1 oktober 1970.
511 Brandpunt, 15 maart 1963, AABG.
512 Schoonhoven, Brandpunt, 30.
513 N. van Hees, Bisschop Bekkers. Vriend van ons allen, Becht, Amsterdam, 1966, 112; Bank en Potma, ‘De
macht van televisie’, 67; Schoonhoven, Brandpunt, 53-54.
514 T. Oostveen, Liefde als wapen. Herinneringen aan Mgr. W.M. Bekkers, L.C.G. Malmberg, Den Bosch, 1966,
98-107.
515 W.M. Bekkers, Gods volk onderweg. Gedachten van een bisschop, gekozen en ingeleid door Michel van der Plas,
Amboboeken, Utrecht, 1964, 199-203.
516 Al was die fertiliteitsdaling al eerder ingezet en was het niet zo dat de katholieken specifiek na Bekkers
toespraak massaal de pil gingen slikken. Bank en Potma, ‘De macht van televisie’; Prenger, ‘Van familiemagazine
naar actualiteitenrubriek’, 174-178; M. Schoonheim, ‘Het kleine roomse gezin. Geboortebeperking onder
Nederlandse katholieken, 1950-1970’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, vol. 3, nr. 2, 2006.
517 Notulen Stichtingsbestuur KRO, 13 mei 1963, AK, 2.403; Manning, Zestig jaar KRO, 267-269; interview
Richard Schoonhoven, 28 april 2014.
518 Tijdens zijn latere toespraken zou Bekkers overigens niet meer in vol bisschoppelijk ornaat gekleed gaan,
maar slechts een priesterpak dragen om te onderstrepen dat hij op persoonlijke titel sprak en niet namens het
episcopaat. Bank en Potma, ‘De macht van televisie’, 78. Zie ook E. Simons & L. Winkler, Het verraad der
clercken. Intellectuelen en hun rol in de ontwikkeling van het Nederlandse katholicisme na 1945, Arbor, Baarn,
1988, 69, 190.
519 N. van Hees, Bisschop Bekkers. Vriend van ons allen, Becht, Amsterdam, 1966, 113
520 Bank & Potma, ‘De macht van televisie’, 87; Schoonhoven, Brandpunt, 37-38.
521 De Telegraaf, 28 maart 1963.
522 Brandpunt, 27 maart 1963, AABG; Trouw, 28 maart 1963.
523 Handelingen der Staten Generaal, Eerste Kamer, deel I (1962-1963), Aanhangsel, 13; Trouw, 3 april 1963.
524 Handelingen der Staten Generaal, Eerste Kamer, deel I (1962-1963), Aanhangsel, 13; de Volkskrant, 20 april
1963.
525 Overzicht reacties huwelijksreportage, 18 mei 1966, AK, 1.436.
526 Leeuwarder Courant, 16 februari 1963. Zie ook: Het Vrije Volk, 9 november 1963.
527 Interview Richard Schoonhoven, 28 april 2014.
528 Notulen algemeen bestuur-KRO (AB-KRO), 7 juli 1961, AK, 15.28; L. Wüst, Programma-organisatorische
schets, 18 oktober 1961, AK, 2.402; Korte samenvatting van het rapport ‘De KRO als alternatief ’ uitgebracht
door het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut met enkele toelichtende kanttekeningen, 19 november 1963,
AK, 2.402.
529 De aanleiding vormde de geloofsovergang van prinses Irene, waarvan in januari 1964 bekend werd dat zij
zich katholiek had laten dopen vanwege haar liefde voor de Spaanse troonpretendent Carlos Hugo de BourbonParma. Op de burelen van de KRO werd een memo verspreid die medewerkers verbood aandacht te besteden
aan de geloofsovergang van de prinses, vanwege de gevoeligheid van het onderwerp. De redactie van Brandpunt
wenste desondanks haar uitzending te openen met een commentaar op de gebeurtenis. Na toevoeging van één
nuancerend woord, stemde voorzitter Van Doorn in met de uitzending van het commentaar. Dat was voor
Schoonhoven het moment dat hij het gevoel kreeg dat hij, ondanks mogelijke weerstanden binnen de KRO,
niet meer zo maar ontslagen kon worden vanwege zijn journalistieke aanpak. Interview Richard Schoonhoven,
28 april 2014; Schoonhoven, Brandpunt, 49-50.
530 In hoofdstuk 13 wordt verder op deze onderwerpen ingegaan. Notulen DB-KRO, 25 maart 1966, AK,
12.50.
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531 Jan Leijendekker en Netty Rosenfeld, die oorspronkelijk ook in de redactie van Espresso en/of Achter het
nieuws zaten, waren inmiddels overgestapt naar andere programma’s. Leijendekker ging bij Sport in Beeld van de
NTS werken, Rosenfeld maakte als freelancer documentaire programma’s bij de Vara en Vpro.
532 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990; interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
533 Ook bij het publiek wist Wigbold weerstanden op te roepen. In zijn werkkamer hing het volgende
spotrijmpje aan de muur:
“Wie is dat toch, die altijd maar in troebel water vist
en elk vuurtje aan wil wakkeren
tot ‘t knettert, vlamt of sist
die betweterig en onverdraagzaam zich nooit eens vergist
dat is het prototype van de Wigbold-socialist.”
Wijfjes, VARA, 258; interview Wim Bosboom, 20 februari 1990.
534 Postema, ‘Mijn reportersjaren’, 170.
535 Vrij Nederland, 30 mei 1970; interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990; interview Gijs
Stappershoef, 5 april 1990.
536 Hans de Graaf zei in andere bewoordingen hetzelfde in een interview in Vara’s Radio TV Gids. Wigbold was
volgens De Graaf een chef “die ondanks tegenstribbelen van de hele redactie blijft doordouwen en die in negen
van de tien gevallen gelijk blijkt te hebben. En in dat ene overgebleven geval nog ‘n klein beetje gelijk.”
Interview Frans Verhey, 31 januari 1990; Radio TV Gids, 17 april 1965.
537 Die telex was mede nodig in verband met de internationale pool van actualiteitenrubrieken (zie verderop)
waar Achter het nieuws sinds 1964 bij aangesloten was. Via de telex werden de onderwerpen doorgegeven.
Notulen TS-Vara, 22 oktober 1963, AV.
538 Vanaf november 1966 kregen de twee cameramannen ondersteuning van een assistent cameraman/belichter,
Jan Kloek. Hij werd in 1968 zelf cameraman en Cor Brandt werd aangetrokken als de nieuwe assistent
cameraman.
539 Uitzondering vormde Hans de Graaf, die bij het Haarlems Dagblad had gewerkt.
540 Joop van Os heette voluit Joop van Os van den Abeelen.
541 Anneke Bouman trad in april 1966 aan als presentatrice (“de eerste actualiteitenmiss”, schreef De Leeuwarder
Courant), maar vertrok na twee jaar alweer bij Achter het nieuws. De Leeuwarder Courant, 18 april 1966.
542 Pier Tania vertrok in mei 1966 om voor de gemeente Groningen te werken en keerde in april 1969 weer
terug bij de Vara en Achter het nieuws. In 1966 kreeg Fred van der Vlugt zijn eigen autoprogramma – Wereld op
wielen – bij de Vpro.
543 Zie voor een overzicht van de samenstelling van de redactie in de jaren zestig Tabel 13.2 in hoofdstuk 13.
544 Interview Hans de Graaf, 31 januari 1990; interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
545 De laatste uitzending van Espresso was op 11 januari 1963, anderhalve maand na Wigbolds aantreden.
546 In februari 1963, toen de nieuwe opzet van start ging, was Achter het nieuws op elke Vara-woensdag, donderdag en -vrijdag meteen na het NTS Journaal te zien, op elke Vara-zaterdag om circa 21.30 uur en op een
Vara-zondag om circa 22 uur.
547 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
548 Soms werd een uitzending ingeleid door een redacteur en afgesloten door een ander.
549 Interview Bep Vochteloo, 18 april 1990.
550 Achter het nieuws, 1 augustus 1963, AABG.
551 Wigbold was een van de mede-oprichters van de pool, die vanuit Brussel werd gecoördineerd. In die pool
zaten, naast Achter het nieuws: Horizont (Oostenrijk), TV Sette (Italië), Report (Duitsland), Neuf Millions (België)
en Champ Libre (Canada). Dankzij de pool, die zich ‘TV Magazine International’ noemde, konden sommige
reportages in samenwerking gemaakt worden, wat weer kosten scheelde. Bovendien werden reportages met
gesloten beurs uitgewisseld. In de loop van de jaren zestig werd de pool verder uitgebreid met nog twee Duitse
rubrieken, waaronder Weltspiegel. Radio TV Gids, 25 juli 1964; Leeuwarder Courant, 9 juli 1964; Het Vrije Volk,
28 januari 1966.
552 Interview Hans Jacobs, 24 januari 1990; Leeuwarder Courant, 9 juli 1964; Het Vrije Volk, 28 januari 1966.
553 Interview Hans Jacobs, 24 januari 1990; interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
554 Interview Wim Bosboom, 20 februari 1990.
555 Ibidem; interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
556 De Volkskrant, 8 oktober 1983.
557 Utrechtsch Nieuwsblad, 5 oktober 1964.
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558 Dat polsen van Van der Poel werd dermate gevoelig geacht dat ook de PvdA-top daarover werd
geconsulteerd. De Tijd, 3 november 1967; notulen DB-Vara, 21 augustus 1967, AV; notulen HB-Vara, 29
september 1967, AV.
559 Een lichter satirisch programma dat gelijktijdig binnen de Vara werd ontwikkeld, Hadimassa, zou wel de
juiste toon weten aan te slaan en ging eind 1967 van start. Met het zomerprogramma Zomaar een zomeravond
dat twee seizoenen lang vanaf de zomer van 1968 door de redactie van Achter het nieuws werd uitgezonden had
men wel succes. Het bracht een mix van lichte en zware onderwerpen, gecombineerd met muziek en variétéoptredens. Daarmee leek het in zekere zin op Espresso, inclusief dezelfde ongemakkelijke overgangen waarbij de
presentator soepeltjes moest overschakelen van een ballongoochelaar naar een reportage over executies in Zuid
Afrika. “Lekker en oubollig”, oordeelde Het Vrije Volk over de eerste uitzending van Zomaar een zomeravond op
21 juni 1968. Het programma viel in de smaak, deels omdat het in de luchtige televisiezomermaanden wel
aandacht bleef besteden aan actualiteiten, terwijl de meeste andere actualiteitenrubrieken een zomerstop
hielden. Notulen TS-Vara, 31 oktober 1967, AV; notulen Programma Adviesraad Vara (PAR-Vara), 9 december
1967, AV; notulen HB-Vara, 1 december 1967, AV.
560 Contrast, een wekelijks programma over controversiële en actuele politieke vraagstukken gemaakt door Gerrit
Schilder en Joop van Os, verscheen in september 1964 voor het eerst op televisie en werd een seizoen lang
uitgezonden. Het was een vervolg op het voorlichtende programma Mijnheer de voorzitter van Joop van Os dat
in het seizoen 1963-1964 werd uitgezonden. Notulen TS-Vara, 17 november 1964, AV.
561 Signalement was een maandelijkse serie kunstprogramma’s onder leiding van Henk de By, vanaf 1963. Uit
Bellevue een maandelijks kunstprogramma vanuit het theater Bellevue in Amsterdam, ook van Henk de By.
562 Notulen TS-Vara, 11 januari en 6 februari 1966, AV.
563 Notulen PAR-Vara, 16 oktober 1965, AV.
564 Dat neemt niet weg dat, zeker in de eerste jaren, sommige uitzendingen of reportages vanwege hun aanpak
voor ophef en discussie zorgden. Daarbij was vaak de zorg – zeker binnen de Verenigingsraad – dat dit niet
alleen de Vara leden en goodwill zou kosten, maar ook tot stemmenverlies voor de PvdA zou leiden. Zie verder
hoofdstuk 7. Notulen VR-Vara, 27/28 april 1963 en 3 september 1966, AV.
565 Vrij Nederland, 8 april 1967.
566 Leeuwarder Courant, 19 september 1967; De Tijd, 23 september 1967.
567 Het Parool, 22 juli 1965.
568 De uitslag verbaasde sommigen televisierecensenten – zoals Scheepmaker – die Brandpunt op dat moment
hoger aansloegen. Utrechtsch Nieuwsblad, 30 januari 1964.
569 Qua kijkdichtheid waren dat hogere scores dan wat de actualiteitenprogramma’s eind jaren vijftig wisten te
bereiken. Toen kwamen ze niet verder dan een gemiddelde van 49 procent; een middelmatige score, gelet op het
feit dat het publiek in die periode nog geneigd was naar alles te kijken dat werd uitgezonden. Overigens bleek
uit het onderzoek in het voorjaar van 1965 Avro’s Televizier het met 52 procent ook goed te doen. De enige die
duidelijk afweek was Ncrv’s Attentie met 43 procent. Bij de KRO heerste teleurstelling over de relatief lage score
voor Brandpunt in het voorjaar van 1965. De waardering van de kijkers was minder dan men op basis van de
krantenrecensies zou vermoeden. Notulen DB-KRO, 10 mei 1965, AK, 2.415; Friese Koerier, 23 juni 1965;
Televisie in Nederland 1958, deel II, 23.
570 De Volkskrant, 29 december 1969.
571 De Programma Adviesraad was eind 1964 opgericht om het Vara-bestuur en de programmamakers van
commentaar en advies voorzien. In de raad zaten vijftien mensen uit het culturele, wetenschappelijke,
maatschappelijke en politieke leven met affiniteit met de Vara. De invloed van de raad was betrekkelijk, maar
haar commentaren en adviezen geven een aardig inzicht in hoe er binnen linkse kringen over de programma’s
werd gedacht. Zie verder hoofdstuk 7 en hoofdstuk 14. Rapport van de PAR - winterseizoen 1965-1966, AV.
572 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
573 Interview Wim Bosboom, 20 februari 1990.
574 AVRO’s Televizier, januari 1969, nr. 2.
575 Rapport van de PAR – winterseizoen 1969-1970, AV.
576 In 1964 ging de prijs naar de redactie van Brandpunt, in 1967 ging de prijs naar Piet Kaart, de cameraman
van Brandpunt. Zie verder Tabel 13.1 in hoofdstuk 13.
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De case studies

De omvorming van de Nederlandse actualiteitenrubriek naar het genre dat het nu is, ging
niet zonder slag of stoot. Zoals al in de Inleiding en de voorgaande hoofdstukken is geconstateerd, was het vernieuwende aan de aanpak van Achter het nieuws en Brandpunt dat
politiek- en moreel-controversiële onderwerpen niet langer werden geschuwd en de verslaggeving kritischer en onafhankelijker werd, onder andere wat betreft de politieke verslaggeving. Dit betekende dat de journalisten ander gedrag gingen vertonen en andere
keuzes gingen maken dan wat het publiek, de pers en de politiek tot dusver gewend waren. Het was onvermijdelijk dat het opschuiven van de journalistieke grenzen aanleiding
zou geven tot conflicten en ophef.
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van drie case studies onderzocht wat dat in de
praktijk bij Achter het nieuws betekende. Daarbij worden steeds uitzendingen die die vernieuwing illustreren vergeleken met representatieve uitzendingen waarin die vernieuwing
nog geen gestalte had gekregen, of waarin de aanzet tot vernieuwing voor controverse had
gezorgd. Op deze manier wordt het mogelijk de aard van de vernieuwingen te ontleden en
te analyseren. De volgende case studies komen aan bod:
de politieke verslaggeving wordt onderzocht aan de hand van de wijze waarop de
Vara op televisie verslag deed van het PvdA-congres in respectievelijk 1959 en
1969;
 de verslaggeving over moreel-controversiële onderwerpen wordt onderzocht aan
de hand van taboedoorbrekende uitzendingen van Achter het nieuws over homoseksualiteit en abortus;
 de verslaggeving over politiek-controversiële onderwerpen wordt onderzocht aan
de hand van onthullende uitzendingen van Achter het nieuws over oorlogsmisdaden gepleegd door Nederlanders.


Twee vragen staan in dit deel centraal:
Wat zijn de kenmerken van het nieuwe genre van de actualiteitenrubriek waarvan Achter het nieuws een voorbeeld was?
En wat was er werkelijk vernieuwend aan dit genre?


Om de aard van de journalistieke vernieuwingen vast te kunnen stellen, wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende dimensies van journalistieke vernieuwing die onderling met elkaar samenhangen, maar als analytisch instrument apart worden weergegeven
(zie ook Bijlage 2):
het format;
de inhoud;
 de journalistieke stellingname.
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Onder het format wordt verstaan de vorm en stijl van een programma, in de zin van uiterlijke kenmerken als studiobelichting, cameragebruik en montagestijl, en de formule van
het programma, dat wil zeggen de opbouw met vaste, specifieke onderdelen.
Bij de inhoud van het programma gaat het om de onderwerpskeuze en de wijze van
uitwerking van de onderwerpen. Daarbij wordt er op gelet of er sprake is van een nadrukkelijke profilering door middel van specifieke onderwerpen, invalshoeken of issues.
De journalistieke stellingname tenslotte valt uiteen in vier aspecten: de tone of voice, de
wijze waarop het publiek wordt aangesproken; de functie, wat de makers beogen met hun
programma; de rol die de journalisten zich aanmeten; en de journalistieke attitude, afgemeten aan ‘professionele’ journalistieke normen als onafhankelijkheid, objectiviteit, onpartijdigheid, neutraliteit, evenwichtigheid en de scheiding van feiten en meningen.
Om te voorkomen dat bij dat laatste contemporaine normen worden geprojecteerd op
een historische situatie waarin juist nieuwe normen aan het ontstaan waren, wordt die
journalistieke attitude zoveel mogelijk afgemeten aan, en vergeleken met, de destijds heersende beroepsideologie en opvattingen over de taak en opstelling van journalisten.
Ter afsluiting van de drie case studies worden de voornaamste inhoudelijke kenmerken van het genre zoals die door de redactie van Achter het nieuws werd vormgegeven
samengevat. Tevens wordt aangegeven wat de belangrijkste journalistieke vernieuwingen
waren die het programma entameerde en die in de uitzendingen tot uiting kwamen.
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7
DE POLITIEKE VERSLAGGEVING

Het is maandagavond, 2 februari 1959, kort na het NTS Journaal van acht uur. Een man
verschijnt in beeld, staand achter een katheder en fel uitgelicht door een schijnwerper. De
leus “PvdA geeft de toon aan” is net zichtbaar in de achtergrond. Heel langzaam en
schoksgewijs zoomt de camera op hem in. “Het socialisme”, zo leest hij met luide stem
voor, “heeft zich na de Tweede Wereldoorlog op een voor ieder zichtbare wijze vernieuwd.” Tussenshots tonen een instemmend luisterend publiek, terwijl de spreker naar
het slot van zijn toespraak toewerkt.
“Daarom zien wij onze weg duidelijk voor ons....”. Hij pauzeert even en blikt triomfantelijk de zaal in, om daarna zijn stem te verheffen. “En wij zullen niet nalaten met de
directheid die ons optreden kenmerkt, het Nederlandse volk te doen weten wat het van
ons heeft te verwachten, voor zover onze invloed zulks toelaat!”.
Een applaus welt op, kort daarna wordt het scherm zwart. Dit duurt slechts een ogenblik. Eén schakeling en de kijkers krijgen de glimlachende Vara-omroepster Karin Kraaykamp in beeld. Ze kondigt de rest van het programma voor die avond aan: om vijf over
negen zal de uitzending worden besloten met “ons maandelijkse bezoek aan Pension
1
Hommeles”.
Tien jaar later, op zaterdag 8 maart 1969, verschijnt dezelfde man weer op het televisiescherm. Hij is grijs geworden aan zijn slapen. Ditmaal staat hij niet achter een katheder,
maar in de zaal, bij de rand van het podium. Een nerveus bewegende camera brengt in
beeld hoe hij iets probeert te roepen tegen een groep PvdA-leden die zichtbaar ontredderd
op het podium zit.
Iemand anders stormt naar het katheder en eigent zich de microfoon toe. “Een motie
van orde, voorzitter! Een motie van orde!”, klinkt het luidkeels door de rumoerige zaal. De
camera zwiept opzij en richt nu alle aandacht op het katheder, zodat de man naast het
podium uit beeld verdwijnt. Het zal in deze uitzending bij die ene flits van hem blijven.
Een kort moment, maar lang genoeg om duidelijk te maken hoeveel er in tien jaar kon
veranderen.
De man was Jaap Burger, prominent PvdA-lid én (oud-)voorzitter van de Vara. En beide
momentopnames kwamen uit het journalistieke televisieverslag van het congres van de
PvdA, uitgezonden door de Vara. In het eerste geval ging het om een uitzending van het
actualiteitenprogramma Mensen, dingen, nu, de tweede was een reportage van de actualiteitenrubriek Achter het nieuws.
Zowel in de wijze waarop Burger geportretteerd werd, als in de algehele toonzetting en
vormgeving van beide reportages zijn grote verschillen waarneembaar. De verandering in
de wijze van berichtgeving over partijpolitieke onderwerpen binnen de eigen zuil geeft
inzicht in de journalistieke ontwikkeling die plaatsvond bij de actualiteitenrubriek. Deze
verslaggeving vormt een belangrijke indicatie voor de mate waarin de redactie onafhanke157
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lijk kon optreden. En de reportages bieden goed zicht op wat de redacteuren beoogden:
een boodschap verkondigen of verslag doen van de gebeurtenissen. In dit hoofdstuk worden beide reportages geplaatst binnen de context van de discussies over de rol die de Vara
meende te moeten spelen vis à vis de PvdA.2
De Vara-televisie en de PvdA in de jaren vijftig

Sinds haar oprichting in 1925 had de Vara zich geprofileerd als een partijgebonden omroep die volledig dienstbaar was aan het politiek programma van de socialistische arbeidersbeweging. Het was een kwestie van wederzijdse afhankelijkheid: de SociaalDemocratische Arbeiderspartij (Sdap) en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen
(NVV) hadden de omroep nodig voor propagandadoeleinden, terwijl de Vara de partij
nodig had om haar positie binnen het omroepbestel te beschermen.
Maar het waren niet alleen pragmatische overwegingen die de verschillende groepen
aan elkaar verbond. De populariteit van de Vara met haar onmiskenbare sociaaldemocratische identiteit was groot en zorgde ervoor dat de omroep als het cement van de
3
sociaal-democratische zuil functioneerde. Niet alleen in de redevoeringen, maar ook in de
muziekprogramma’s, de voordrachten en de hoorspelen klonk het socialistisch geluid.
De omroep stelde zich ten doel haar luisteraars zowel in politiek als in cultureel opzicht te vormen. Daartoe dienden de klassieke concerten, de literaire lezingen en praatjes
over de ‘Rode Familie’, maar ook de satire en vermakelijke hoorspelen. Teun de Klepperman, Ome Keesje, de Dorpsbarbier; het waren met name deze radio-figuren die dankzij
hun humoristische, actuele en onmiskenbaar socialistisch geïnspireerde commentaren een
grote populariteit genoten. In de loop van de jaren dertig ging de Vara een heel eigen
plaats innemen binnen de Rode Familie. “Je kan je er thuis voelen, je weet waar je aan toe
4
bent en je steekt er nog wat op”, aldus historicus Ido Weijers. Het vertrouwen dat de
achterban in de eigen omroep had, weerspiegelde zich in de jaren dertig in de medewerking van de Sdap en het NVV aan de Vara.5
De houding van de Vara tijdens de oorlog leidde dan ook tot een ernstige verstoring
van de relaties binnen de Rode Familie. In juli 1940 werd de NSB-er Meinoud Rost van
Tonningen belast met de taak om de sociaal-democratische beweging naar het nationaalsocialisme om te buigen. In dat kader kwamen zowel de Sdap en het NVV als daarmee
verwante organisaties zoals de Arbeiderspers en de Vara onder zijn hoede. Binnen het
Vara-bestuur ontstonden twijfels of men onder toezicht van deze opgedrongen
commissaris nog wel als omroep kon functioneren. De meerderheid besliste echter dat het
ontbinden van de Vara een groter kwaad zou zijn dan het doorgaan met de uitzendingen.
De leiding wenste haar moeizaam bestreden positie in het omroepbestel niet op te geven,
6
zeker niet daar de andere drie omroeporganisaties ook hun werk voortzetten.
Het besluit om door te gaan gaf aanleiding tot heftige reacties en felle veroordelingen.
Met name binnen de Sdap was men onaangenaam verrast. De partij had het dwingende
advies uitgebracht dat de sociaal-democratische organisaties zich dienden te ontbinden.
Dat de Vara nu een eigen standpunt had ingenomen, vond men buitengewoon laakbaar.
Het werd duidelijk dat de Vara zichzelf in de eerste plaats als omroeporganisatie zag en pas
in tweede instantie als een nevenorganistaie van de Sdap en het NVV. Er was weinig
begrip voor deze actie, zeker niet daar in maart 1941 de omroepen alsnog werden
ontbonden. Na de oorlog zou blijken dat het ‘hellende vlak’ waarop de
omroepbestuurders zich tijdens de bezetting hadden begeven de Vara veel kwaad had
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gedaan. Haar plaats binnen de Rode Familie zou niet meer dezelfde zijn.7
Want hoewel de naoorlogse verhouding tussen de Vara en de PvdA op het eerste
gezicht identiek lijkt aan de vooroorlogse verhouding tussen de Vara en de Sdap, moet bij
nadere bestudering geconstateerd worden dat de situatie na 1945 op essentiële punten
beduidend was gewijzigd. Na de oorlog waren de achterbannen van de Vara en de PvdA
veel minder identiek en kon men wat betreft het gewenste omroepbestel een duidelijke
scheiding der geesten waarnemen, ook binnen de PvdA zelf. “We zitten ermee, meer dan
ons lief is”, verklaarde Willem Banning, mede-oprichter van de PvdA, naar aanleiding
8
hiervan in 1946. Het was een opmerking die tot ver in de jaren zestig te horen zou zijn.
De strijd binnen de PvdA om de inrichting van het omroepbestel was een heftige en zou
van grote invloed zijn op de verhouding met de Vara.
De PvdA, opgericht in februari 1946, verenigde diverse uiteenlopende groepen en
vernieuwingsstromingen binnen één partij. De noemer waaronder deze qua aard en
herkomst verschillende stromingen elkaar vonden was de – voor velerlei interpretaties
vatbare – term ‘doorbraak’. Centraal stond daarbij het voornemen om een terugkeer van
de vooroorlogse, verzuilde structuren te voorkomen om zo een vernieuwing van het
politieke en maatschappelijke leven te realiseren. Elke toetredende ‘bloedgroep’ had echter
andere opvattingen over de wijze waarop dit voornemen gestalte moest krijgen.
Een van de voornaamste groepen die aan de basis van de PvdA stond, was de Sdap.
Deze partij werd weliswaar na de oorlog weer heropgericht, maar bij vooraanstaande leden
als Koos Vorrink en Willem Drees leefde het verlangen om de Sdap van een
arbeiderspartij om te vormen tot een brede volkspartij. De partij zou aantrekkelijker
moeten worden voor andere sociale lagen dan alleen de arbeiders en ook een verbreding
over de kerkelijke grenzen heen werd mogelijk geacht. Om van haar arbeidersimago af te
komen, was men binnen de Sdap tot veel aanpassingen bereid. De relatie die de Sdap voor
de oorlog met de Vara had opgebouwd, maakte het echter voor veel partijleden moeilijk
9
om afstand te doen van ‘hun’ omroep.
De tweede belangrijke poot van de PvdA vormde de Nederlandse Volksbeweging
(NVB): een breed geschakeerd gezelschap waarin verschillende levensbeschouwelijke
stromingen vertegenwoordigd waren. Voortgekomen uit discussies over maatschappelijke
vernieuwing die tijdens de oorlog vooral waren gevoerd in Sint Michielsgestel, het
gijzelaarskamp voor vooraanstaande Nederlanders, streefde de NVB naar meer eenheid en
vernieuwing van het partijbestel. In weerwil van haar naam was de NVB geen ware
volksbeweging, maar eerder een bundeling van elites. Naast talrijke sociaal-democraten
waren er tevens vooraanstaande rooms-katholieken, protestants-christelijken, vrijzinnigdemocraten en zelfs liberalen bij betrokken. Vanuit deze brede achterban bestond binnen
de NVB een duidelijke voorkeur voor een gecentraliseerde, nationale omroep. Een
terugkeer van de oude omroepverenigingen zou immers het doorbreken van de zo
10
verfoeide ‘schotjesgeest’ bemoeilijken.
Bij het overleg dat voorafgaand aan de oprichting van de PvdA tussen de Sdap, NVB en
andere betrokken partijen als de Vrijzinnig Democratische Bond en Christen Democratische
Unie gevoerd werd, vormden de socialistische symbolen van eerstgenoemde partij
aanvankelijk een struikelblok. De Sdap achtte een behoud van een zekere sociaaldemocratische identiteit noodzakelijk om haar achterban mee te krijgen in de nieuwe partij.
Afgesproken werd dat men, wat de symbolen betrof, elkaars gevoeligheden zou respecteren.
Voor velen vormde de Vara met haar uitzending van strijdliederen en andere sociaal11
democratisch geïnspireerde programma’s echter een bron van irritatie.
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Bij de Vara was men zich bewust van de wankele positie waar de omroep door het
ontstaan van de PvdA in terecht zou komen. Het bestaan van de Vara als zelfstandige
socialistische omroep was immers afhankelijk van de bereidheid van de verwante politieke
partij om zich voor het behoud van de omroep in te zetten. Maar uit enquêtes die begin
1946 werden gehouden, bleek dat bijna 80 procent van de ondervraagden die aangaf op
de PvdA te gaan stemmen, voorstander was van een nationale omroep.
De bestuurders van de Vara besloten daarom in de discussie over het omroepbestel het
initiatief naar zich toe te trekken. Eén week voor de formele oprichting van de PvdA in
februari 1946 kwam de Verenigingsraad van de Vara bijeen en verklaarde in een resolutie
dat de omroep zich in dienst zou stellen van alle geestelijke en maatschappelijke
stromingen vertegenwoordigd in de PvdA. Op deze wijze hoopte men de partij onder
druk te zetten om te komen tot een erkenning van de sociaal-democratische omroep.12
De teleurstellende uitkomst van de verkiezingen in mei 1946, waarbij de KVP de
grootste partij werd terwijl de PvdA haar streven naar een doorbraak en een progressieve
meerderheid niet beloond zag worden, bracht de Vara er toe haar offensief te versterken. Zo
werd in Vara’s Radiogids een direct verband gelegd tussen de verkiezingsnederlaag van de
PvdA en het niet erkennen van de Vara. Gewaarschuwd werd voor het gevaar dat nog meer
arbeiders zich van de PvdA zouden vervreemden indien de partij de omroep bleef afwijzen.
De verkiezingen hadden tevens tot gevolg dat, na het ogenschijnlijk mislukken van de
doorbraak, de oud Sdap-ers steeds meer hun invloed binnen de PvdA konden laten
gelden. In mei 1947 kwam het alsnog tot een voorlopige erkenning van de Vara als
omroepvereniging van de PvdA en werd een vertegenwoordiger van de partij in het Varahoofdbestuur benoemd. Maar deze erkenning werd niet in het openbaar bekend gemaakt
en de partij leek soms zelfs tegen te spreken dat er een officieel contact met de omroep
bestond. De wederzijdse irritaties bleven zo bestaan.13
Van de zijde van de actieve voorstanders van een doorbraak binnen de PvdA waren er
bezwaren tegen de geringe ernst die de omroep met de idealen van de doorbraak leek te
maken. De doorbraak bleef als gemeenschapsideaal een wezenlijk beginsel van de partij.
Alleen op die manier kon de maatschappelijke verstarring als gevolg van de ‘hokjes- en
schotjesgeest’ worden bestreden.14 Daarom waren de aanhangers van een nationale
omroep binnen de PvdA verbolgen over de wijze waarop de Vara bijdroeg aan het
instandhouden van het bestaande omroepbestel.
Daartegenover stonden binnen de partij de Vara-bestuurders en andere verdedigers
van de omroep, die langzaamaan gefrustreerd raakten door de vele kritiek die zij te
verduren kregen en de onduidelijke positie waarin de Vara zich bevond. Deze frustraties
namen in het begin van de jaren vijftig alleen nog maar toe, aangezien harde toezeggingen
van de zijde van het partijbestuur uitbleven. De PvdA had echter moeite om tot een
definitief standpunt over de inrichting van het omroepbestel te komen omdat dat
15
mogelijk tot een scheuring binnen de partij zou leiden.
Bij de Vara onderkende men de problemen waar de PvdA voor stond, maar vanuit het
oogpunt van de omroepbestuurders viel de omroep zelf niets te verwijten. Veelvuldig werd
er in publicaties op gewezen dat de Vara zich als enige omroepvereniging wel degelijk
inzette voor de doorbraak. En dat het als massamedium daarbij een belangrijke rol
vervulde.16 “De Vara – en in ons land alléén de Vara – [stelt] zich volkomen en met al haar
ervaring en idealisme in dienst van het streven naar socialisme en democratie”, schreef Ger
Bakker, hoofdredacteur van Vara’s Radiogids, in 1948 in een propagandabrochure.
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“Steeds staat zij klaar, wanneer Partij en Vakbeweging een beroep op haar doen.
Een beroep, dat de Vara in staat is te beantwoorden dank zij de zelfstandige plaats,
die ze in het Nederlandse omroepbestel inneemt.”17
Deze laatste opmerking verwees naar een belangrijk argument dat de Vara tegenover de
dwarsliggende partijleden hanteerde. Het voornaamste bezwaar tegen een nationale
omroep was immers dat het sociaal-democratische gedachtengoed in het algemeen en die
van de PvdA in het bijzonder niet meer exclusief – en wellicht zelfs in het geheel niet –
onder de aandacht van het grote publiek gebracht zou worden. Dat het door de Vara
verdedigde omroepbestel ‘sectarisch’ zou zijn, werd ook bestreden. Het systeem van
gerichte omroepverenigingen werkte volgens de Vara-bestuurders juist ontzuilend, omdat
18
de uitzendingen in alle kringen van de bevolking ontvangen konden worden.
Het debat over de nationale omroep kwam in 1954 in een stroomversnelling terecht
toen minister Cals zijn Ontwerp Televisiebesluit indiende, wat de facto een compromis
was tussen een nationale omroep en het bestaande omroepbestel. De PvdA wees weliswaar
de plannen van Cals af, maar bleef als partij nog steeds verdeeld over de meest wenselijke
inrichting van het bestel. Die verdeeldheid, ook aanwezig binnen de Tweede Kamerfractie van de PvdA, leidde tot veel bezorgdheid bij de Vara. Een deel van de fractie
verzette zich luidkeels tegen het verzuilde bestel en noemde het een “fatale ontwikkeling”
19
als het bestel werd verkwanseld aan de bestaande omroepen met hun “inteeltsfeer”. Geen
wonder dat het Vara-bestuur vreesde dat het parlementaire debat in het nadeel van de
eigen omroep zou kunnen uitvallen.
In plaats van af te wachten, besloten de bestuurders in de aanval te gaan. In februari
1954 hield omroepsecretaris Jan Broeksz een opmerkelijke rede voor de Vara-radio waarin
hij onder meer zijn ongenoegen spuide over de kritiek op zijn omroep. De sfeer
verslechterde door deze aanval en er ontstond een weinig verheffende papieren oorlog
tussen voorstanders van de Vara en de groep binnen de PvdA die een nationale omroep
20
bepleitte. “Laat dat handjevol schorum dat onderdak heeft gevonden in de PvdA s.v.p.
afblijven van datgene dat de arbeider zelf heeft opgebouwd en voor heeft gevochten”,
schreef een trouw Vara-lid in maart 1954 in Vrij Nederland.21 Het illustreert hoe verhit de
gemoederen waren en de relatie tussen de Vara en de PvdA bleef door deze kwestie
precair.
Het jaar 1954 vormde echter het hoogtepunt in het slepende conflict tussen de twee
stromingen die zowel de PvdA intern verdeelde als de verhouding tussen de PvdA en de
Vara bemoeilijkte. In de daarop volgende jaren was er binnen de partij een verminderde
aandacht voor het omroepbestel. Hiervoor was een aantal redenen.
In de eerste plaats leidde de aanval die de katholieke kerk via het Bisschoppelijk
Mandement van mei 1954 opende op de sociaal-democratische organisaties en de
doorbraakgedachte de aandacht geruime tijd af van de omroepkwestie. Ten tweede leek
het ideaal van een nationale omroep na het Televisiebesluit in 1956 een groot deel van
zijn kracht verloren te hebben. En in de derde plaats verbreedde door de toenemende
populariteit van televisie de discussie over het omroepbestel zich. Vanaf het midden van
de jaren vijftig draaide het in de politiek vooral om de vraag over het al dan niet invoeren
van reclame- en/of commerciële televisie. De aanhangers van de doorbraak, nog
eensgezind in hun pleidooien voor een nationale omroep, bleken verdeeld in hun
opvattingen over commerciële televisie. Dit verzwakte hun positie in de omroepstrijd
binnen de PvdA. De voorstanders van de Vara, die wel een gelijkluidend standpunt
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innamen, kregen hierdoor de mogelijkheid een nadrukkelijk stempel te drukken op het
standpunt van de partij.22
Daarnaast was de Vara in de jaren vijftig onmiskenbaar het succesvolste lid van de Rode Familie. In 1959 had men 500.000 leden. Dat was meer dan het NVV, dat niet verder
kwam dan 490.000 leden, ruimer dan Het Vrije Volk, dat eind jaren vijftig 300.000 abonnees bereikte, en aanzienlijk meer dan de PvdA, die rond de 140.000 leden bleef steken.
Deze populariteit was misschien nog wel het meest overtuigende argument in de discussie
over het omroepbestel.23
Bovendien bestond er, ondanks alle wrijvingen, een duidelijke band tussen partij en
omroep dankzij de personele unies: Vara-voorzitter Jaap Burger was vanaf 1952 ook fractievoorzitter van de PvdA en omroepsecretaris Jan Broeksz was sinds 1956 lid van de
PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Beiden hadden tevens zitting in het partijbestuur. De
band werd nog verder versterkt toen in 1958 twee nieuwe leden in het Vara-hoofdbestuur
werden opgenomen op voordracht van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Voor de buitenwacht leek er weinig verschil tussen de PvdA en
de Vara te bestaan: het werd gezien als een grote, eensgezinde familie.
De resolutie die Vara’ s Verenigingsraad in 1946 had aangenomen, maakte voor iedereen
duidelijk dat zowel het NVV als de PvdA konden rekenen op de vrijwel onvoorwaardelijke steun van de omroep. De aanvankelijk nogal terughoudende reactie van de PvdA op
deze aanhankelijkheidsverklaring weerhield de Vara er niet van zich actief voor de partij in
te zetten.
De bereidheid om als spreekbuis voor de PvdA te fungeren vertaalde zich in tal van lezingenreeksen, reportages en andere actuele uitzendingen op de Vara-radio waarin de
PvdA en haar gedachtegoed centraal stonden. Met de komst van televisie veranderde er
weinig. In het eigen televisiejournaal werd met enige regelmaat aandacht besteed aan
activiteiten van de partij en haar leiders. Zo was het jubileum van Willem Drees en Sicco
Mansholt, die in 1955 beide tien jaar minister waren, aanleiding om een groot deel van
het journaal aan hen te wijden. Het eigen journaal bood tevens gelegenheid om te berichten over bijeenkomsten van de PvdA, zoals kaderdagen of partijcongressen. Tegelijkertijd
moet het aandeel van dergelijke ‘gekleurde’ onderwerpen niet overdreven worden, aangezien minder dan 10 procent van het eigen televisiejournaal in het teken stond van specifieke sociaal-democratische onderwerpen.
De televisiereportages over de partijbijeenkomsten waren in deze periode vooral erg
feitelijk en gevuld met toespraken van PvdA-kopstukken. De toon van deze reportages was
zonder uitzondering positief, blijmoedig en vol lof over het gevoerde beleid. Met name in
verkiezingstijd werd in de uitzendingen een duidelijke propagandistische toon waarneembaar. Niet verwonderlijk, aangezien er regelmatig bijeenkomsten waren met de PvdA, de
hoofdredacties van Het Vrije Volk en Het Parool, en het dagelijks bestuur van de Vara over
24
de te voeren verkiezingspropaganda.
Wat men onder ‘propaganda’ verstond, stond echter niet vast. Vara-voorzitter Burger
liet zich tijdens een vergadering met het dagelijks bestuur van de Vara ontvallen dat de
directe politieke propaganda, waaraan in zijn ogen vooral andere omroepverenigingen zich
schuldig maakten, hem tot nadenken had gestemd. “Dit gaat te ver”, verklaarde Burger.25
De Vara mocht volgens hem wel politieke voorlichting, maar geen politieke propaganda
uitzenden. Aangezien Burger echter huiverig was de scheidslijnen daartussen preciezer aan
te geven, bleef het vaak een kwestie van interpretatie.
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De televisiemedewerkers van de Vara discusieerden onderling wel – zij het niet erg frequent – over deze kwestie. Vlak vóór de Tweede Kamer-verkiezingen van juni 1956 werd er
in Vara’s Journaal een reportage over het PvdA-verkiezingscongres uitgezonden waarin onmiskenbaar propaganda voor Willem Drees en de PvdA werd gemaakt. Adjuncthoofd Gijs
Stappershoef, die zich in latere jaren steeds kritischer over de verhouding Vara-PvdA zou
gaan uitlaten, vroeg zich openlijk af of dit wel gewenst was. Het antwoord van Vara’s televisiesecretaris Wim Rengelink liet aan duidelijkheid niets te wensen over: “Het is zeer bewust
de bedoeling van de Vara de radio en de televisie te gebruiken om een zelfstandige uitingsmogelijkheid te hebben voor de sociaal-democratische gedachte.”26 De omroep had volgens
zijn statuten immers de taak de sociaal-democratische beginselen op alle mogelijke manieren
te verbreiden. Daaronder viel dus ook de ‘opwekkende’ verslaggeving over de partijcongressen.
De wijze waarop de Vara meende politieke voorlichting op televisie te moeten verzorgen, leidde regelmatig tot kritiek van buitenstaanders. Een enkele maal werden er zelfs
Kamervragen over gesteld, zoals in de zomer van 1956. Op 22 augustus 1956 zond de
Vara een programma uit waarin de zich voortslepende kabinetsformatie centraal stond. Na
de voor de PvdA succesvol verlopen verkiezingen van juni 1956 leek het er geruime tijd op
dat de tegenstellingen tussen PvdA en KVP onoverbrugbaar waren. Met name de kwestie
van de zogenaamde ‘bezitsvorming’ en de fiscale maatregelen die de KVP wenste in te
voeren, stond de formatie van het vierde kabinet-Drees in de weg. In het bewuste Varaprogramma hekelde een commentator de opstelling van de KVP en leidde Varabestuurslid Meyer Sluyser aansluitend een discussie over de bezitsvorming waar uitsluitend
PvdA-politici aan deelnamen. Hoewel men getracht had vertegenwoordigers van verschillende politieke richtingen in de studio bij elkaar te brengen, was dat – zo verkondigde
Sluyser vooraf – “door bijzondere omstandigheden onmogelijk gebleken”. De aansluiten27
de discussie was daardoor politiek erg eenzijdig.
Voor het Tweede Kamerlid Jan Fokkema (ARP) was het aanleiding om minister Cals,
verantwoordelijk voor omroepzaken, een aantal schriftelijke vragen te stellen. Het Kamerlid was van oordeel dat deze door de Vara geboden voorlichting “weinig objectief” was
geweest en kwalificeerde haar als “partijpolitieke propaganda”, hetgeen hij strijdig achtte
met de ministeriële richtlijnen. Werd dit nu zomaar geaccepteerd? Cals bleek echter de
bezwaren van Fokkema niet te delen.28
De Vara-bestuurders reageerden licht geïrriteerd op dergelijke Kamervragen. Ze waren
van mening dat de Vara zich ten aanzien van de politieke uitzendingen op de televisie al
grote beperkingen oplegde.29 Anderzijds waren ze niet blind voor de weerstanden die té
gekleurde uitzendingen op konden wekken bij de niet-socialistische kijkers. Uit een Nipoenquête bleek dat meer dan een kwart van de kiezers de wijze waarop propaganda voor de
PvdA werd gemaakt hinderlijk en onaantrekkelijk vond.30 Begin 1958, het jaar waarin de
verkiezingen voor de Provinciale Staten zouden worden gehouden, stelde het dagelijks
bestuur van de Vara daarom dat het verstandiger zou zijn om gedurende de verkiezingstijd
geen televisie-uitzendingen te organiseren met “directe propaganda” voor de PvdA. Er zou
worden volstaan met het verschaffen van indirecte voorlichting over de verkiezingen.31
Met het oog op de toenemende populariteit van het nieuwe medium en het nog geringe
aantal zenduren, werd de noodzaak erkend om voorzichtig te zijn met de programmering.
De zogenaamde ‘gerichte uitzendingen’ mochten niet een onevenredig groot aandeel in het
Vara-programma hebben, omdat men anders volgens Rengelink “het kind met het badwater
zou kunnen weggooien”. Dat hield volgens hem echter niet in dat de Vara haar “primaire
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taak”, te weten het voorlichting geven op politiek gebied, moest verwaarlozen.32
Deze taak leidde ertoe dat de omroep in oktober 1958 een achteraf sterk bekritiseerde
toespraak van Burger uitzond. Het onderwerp van zijn toespraak betrof de kwestie NieuwGuinea, waarover Burger juist een motie in de Tweede Kamer had ingediend die veel stof
deed opwaaien. Op de Vara-televisie kreeg hij in de hoedanigheid van PvdA-politicus de
gelegenheid zich rechtstreeks tot de kijkers te wenden en een nadere toelichting op zijn
motie te geven. In zijn op populaire toon gehouden toespraak verdedigde Burger het doel
van zijn motie en beschuldigde hij de zittende regering van het voeren van “struisvogelpo33
litiek” ten aanzien van Nieuw Guinea. In de pers verschenen daags na de uitzending
commentaren dat de Vara zich schuldig zou hebben gemaakt aan misbruik van het televisiemedium door het brengen van politiek in de ether.34
Dit commentaar was nog bescheiden in vergelijking met de kritiek die enkele maanden later klonk. Op 5 januari 1959 zond de Vara ter gelegenheid van de verkiezingen voor
de Tweede Kamer in Mensen, dingen, nu een reportage uit waarin een portret werd gegeven van de vijf nieuwe lijsttrekkers van de PvdA. “Wij verzochten de aanstaande lijstaanvoerders iets te zeggen over wat zij bij de komende verkiezingen van belang achten”. Aldus
werden Henk Hofstra, Anne Vondeling, Ivo Samkalden, Joan Willems en Jaap Burger bij
de kijkers ingeleid. Wat daarop volgde waren korte toespraakjes van drie van de vijf PvdApolitici waarbij zij zich rechtstreeks tot de camera richtten, afgewisseld met een houterig in
scene gezet gesprekje tussen Samkalden – “Joan, wat is nu volgens jou het kernpunt van
onze actie voor deze verkiezing?” – en Willems. De afsluitende oproep van Burger aan de
kiezers om bij de verkiezingen op de PvdA te stemmen, vatte de teneur en het doel van
35
deze bij uitstek partijdige reportage aardig samen.
Een groot deel van de Nederlandse pers bleek naar aanleiding van deze uitzending van
mening dat de Vara té ver was gegaan. “Gevraagd mag worden of de wijze waarop door de
Vara misbruik wordt gemaakt van haar positie, om aan de lopende band propagandaacties voor de PvdA te voeren, wel door de regering kan worden getolereerd”, schreef het
christelijke dagblad Trouw. Andere kranten lieten vergelijkbare geluiden horen, die zodanig kritisch waren dat er in het met de Vara sympathiserende weekblad Vrij Nederland
gesproken werd van een “hetze”. De Vara zelf reageerde, bij monde van bestuurslid Ger
Bakker, met een vinnig commentaar in haar Radio TV Gids. “Het is het oude liedje”,
schreef Bakker, “socialistische voorlichting – hoe beperkt ook, zeker in de televisie – wordt
veroordeeld als verwerpelijke partijpolitiek; christelijke, katholieke, liberale uitzendingen
36
worden als vanzelfsprekende informatie aanvaard.”
De jaren vijftig overziend kan men constateren dat er bij de Vara, met name aan de top,
sprake was van een duidelijke taakopvatting met betrekking tot de berichtgeving over de
PvdA. De traditie van partijpolitiek optreden in stellige vorm die kenmerkend was voor de
radio, werd door de Vara bij de televisie voortgezet. De PvdA had bij de Vara-televisie
“alle mogelijkheden” voor propaganda, concludeerde de hoofdredacteur van Het Vrije
Volk, Klaas Voskuil, in 1959.37
Hoewel intern wel onderkend werd dat het hierbij om zuivere propaganda ging, verklaarden Vara-bestuurders doorgaans ten opzichte van de buitenwacht dat politieke voorlichting het enige doel was. Maar over het strategisch belang van deze aanpak deed de Vara
niet geheimzinnig. Het Jaarverslag van de Vara van 1959 formuleerde helder waar het om
ging:
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“De positie van de Vara wordt in sterke mate bepaald door de invloed die de democratisch socialistische beweging in Nederland heeft. Omgekeerd wordt de invloed van de beweging mede bepaald door de voorlichtende taak die de Vara op
politiek terrein als socialistische omroepvereniging heeft.”38
Deze werkwijze van de Vara (overigens ook waarneembaar bij de andere omroepen), en de
vele kritiek die deze veroorzaakte, leidde tot een regeling voor propaganda van de politieke
partijen op de televisie. In 1959 kregen de partijen gedurende drie weken voorafgaande
aan de verkiezingen in maart 1959 zeven minuten zendtijd per week. Tijdens deze weken
dienden de omroepen zich te onthouden van politieke propaganda. De reportage van het
PvdA-congres in Mensen, dingen, nu, uitgezonden op 2 februari 1959, viel net buiten deze
afspraak.
Mensen, dingen, nu en het PvdA-congres

Het einde van de jaren vijftig vormde een in politiek opzicht rumoerige periode, die vooral voor de PvdA teleurstellend verliep. Nadat de partij een gevoelig verlies leed bij de Statenverkiezingen in het voorjaar van 1958, stond haar positie binnen de rooms-rode coalitie steeds vaker ter discussie. Fractievoorzitter Burger meende dat deelname aan de regering de PvdA meer kwaad dan goed deed en drong aan op een opstelling die wel tot een
kabinetscrisis móest leiden.39
In december 1958 viel het vierde kabinet-Drees. Directe aanleiding was de aanvaarding van een KVP-amendement waar de PvdA-ministers zich niet mee konden verenigen,
maar de werkelijke oorzaak lag veel dieper. Na twaalf jaar samenwerking waren beide
regeringspartijen op elkaar uitgekeken. Voor de breuk in 1958 was niet één hoofdschuldige aan te wijzen: de PvdA leverde weliswaar een actieve bijdrage aan het ontstaan van de
crisis, maar de KVP deed geen noemenswaardige pogingen die crisis te voorkomen. Naar
goed politiek gebruik vlogen de verwijten echter over en weer.40
De val van het kabinet maakte vervroegde verkiezingen noodzakelijk, gepland op 12
maart 1959. Op instigatie van Burger besloot de PvdA om met een kort, helder en polariserend programma de verkiezingen in te gaan. Meer nog dan bij voorgaande verkiezingen,
was het essentieel dat de sociaal-democraten zich zeer herkenbaar zouden onderscheiden
van de andere partijen. Volgens Burger moest het duidelijk worden dat de PvdA niet aan
een nieuwe regering deel zou nemen als de conservatieve partijen versterkt uit de verkiezingen kwamen. Niet alle partijbestuurders waren het met zijn opvatting eens, maar “Te41
gen een rechts kabinet” werd wel de belangrijkste PvdA-leus.
Doelbewust strijdbaar, zo liet het programma zich het beste kwalificeren. Daarmee
paste het in een verkiezingssfeer waarin grof geschut niet werd geschuwd. Elseviers Weekblad publiceerde op 17 januari 1959 een spotprent die toonde hoe PvdA-partijvoorzitter
Evert Vermeer samen met enkele partijgenoten op weg was naar een bordeel, genaamd
Het Rode Paradijs. De afbeelding leidde tot een klein schandaal en typeerde de weinig
vriendschappelijke stemming aan de vooravond van de verkiezingen.42 De Vara liet zich in
deze niet onbetuigd. In het Jaarverslag van 1958 schreef het hoofdbestuur, vooruitlopend
op het belangrijke verkiezingsjaar:
“Wij vertrouwen [...] dat de bestuurders en werkers van onze omroep naast de
propagandisten van de PvdA hun aandeel zullen leveren in de verkiezingsactie, die
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met man en macht gevoerd zal moeten worden ten einde het conservatisme in
Nederland geen kans te geven en de voortzetting van een progressieve landspolitiek
mogelijk te maken.”43
Op zaterdag 31 januari 1959 werd in Amsterdam het congres van de PvdA gehouden
waar het verkiezingsprogramma moest worden goedgekeurd. Tussen de openingstoespraak
van partijvoorzitter Vermeer en de afsluitende rede van fractievoorzitter Burger werd de
dag gevuld met de behandeling van een groot aantal amendementen. Velen werden afgestemd, enkelen ingetrokken, sommigen aanvaard. Er ontstond onder andere discussie toen
Koos Suurhoff – de voormalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – bezwaren maakte tegen een amendement om een voorstel inzake winstdeling voor werknemers
aan te passen. Het partijbestuur accepteerde eerst het amendement, maakte het toen weer
ongedaan, en beloofde uiteindelijk een beter aanvaardbaar voorstel te formuleren.
Dergelijke incidenten brachten het Algemeen Handelsblad ertoe haar verslag van het
44
congres te publiceren onder de kop “Meningsverschillen in de P.v.d.A.”. En ook de
Volkskrant liet zich niet onbetuigd door te schrijven dat het PvdA-congres “een beeld van
verwarring en twist” had opgeleverd.45 Een geheel andere toon werd aangeslagen door
Mathieu Smedts, hoofdredacteur van Vrij Nederland. “Ondanks alle verdeeldheid in de
PvdA”, schreef hij, “[is] er geen verdeeldheid over haar vooruitstrevendheid.” Volgens
Smedts was het verkiezingscongres strijdvaardig, hoopgevend en zelfs “voortreffelijk”
geweest.46
Deze gemengde berichtgeving, deels ook gekleurd door de partijpolitieke voorkeuren
van de kranten, maakt het lastig goed zicht te krijgen op de gang van zaken tijdens het
congres. Op grond van het voorgaande, zou evenwel verwacht mogen worden dat de Vara
er veel aan gelegen was een positief beeld van het partijcongres te geven.
De reportage over het congres werd gemaakt door Piet te Nuyl. Hoewel Te Nuyl als
hoofd van de Televisiedienst zich tegen het einde van de jaren vijftig steeds meer met de
organisatorische kant van televisie bezighield, hielp hij soms nog mee met de productie
van programma’s. Bij Mensen, dingen, nu werkte hij samen met Arie de Ruyter, de eindredacteur van de rubriek.
De reportage over het partijcongres werd door beiden zorgvuldig voorbereid en gepland. Daags voor het congres ontvingen ze de teksten van onder andere Burger en Vermeer, de twee voornaamste sprekers tijdens het congres. Tevens werd De Ruyter de conceptteksten van enkele zogenaamde “discussiebijdragen” toegezonden die partijleden in de
loop van het congres zouden leveren. Hierbij was zelfs al aangegeven hoeveel tijd het partijlid nodig dacht te hebben voor het uitspreken van zijn of haar bijdrage. Op basis hiervan werd bepaald welke delen van de teksten relevant waren voor de reportage en gefilmd
47
konden worden.
De cameraman die het congres filmde hoefde, wat de toespraken betrof, slechts zijn
filmcamera te laten draaien bij dié passages die op zijn kopie van de teksten aangestreept
waren. Daarnaast maakte hij een paar opnames van het publiek en van enkele bekende
PvdA-politici die als tussenshots bij de toespraken konden fungeren. Er werd dus spaarzaam gefilmd. Deze werkwijze kwam ongetwijfeld mede voort uit financiële overwegingen, aangezien het budget voor Mensen, dingen, nu beperkt was. Het was daarnaast noodzakelijk dat men vóór het filmen van het congres al precies wist wat er gefilmd zou worden. Dit was nodig in verband met het gunstig opstellen van de omslachtige belichtings166
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apparatuur en camera. Ook bij andere reportages was een dergelijke zorgvuldige planning
gebruikelijk. Veel mogelijkheden voor het vastleggen van spontane voorvallen of discussies
waren er niet.
Vlak voordat de camera ging draaien, werden telkens de felle en hete belichtingslampen aangezet, waardoor het podium baadde in een zee van licht en de aldaar gezeten partijleden hun ogen moesten afschermen om de zaal in te kunnen kijken. Hetzelfde gold
voor de filmopnames die in de zaal werden gemaakt. De meeste gefilmden staarden, verblind door de schijnwerper die op hen was gericht, strak en ongemakkelijk voor zich uit.
Een enkeling veroorloofde zich een glimlach, maar voor allen gold dat zij zich zeer bewust
waren van het feit dat ze in beeld kwamen.
De resulterende reportage werd twee dagen later op maandag 2 februari 1959 na het
NTS Journaal uitgezonden. Dat De Ruyter en Te Nuyl de tijd hadden gehad om het
geheel te monteren was duidelijk te merken aan de goed verzorgde inleiding. Terwijl
beelden van een volle congresruimte de beeldbuis vulden, vertelde Te Nuyl in zijn voiceover dat uit het partijcongres een verkiezingsprogramma tevoorschijn was gekomen dat
zich tegen een conservatief beleid richtte. De andere partijen, die “met vereende krachten”
de PvdA uit de regering hadden gewerkt, waren er niet in geslaagd zelf een regering te
vormen. “Door de reactie van ons volk op dit vertoon van onmacht is men zodanig in
paniek geraakt dat men naar de meest weerzinwekkende middelen grijpt om agitatie tegen
de PvdA te voeren”, vervolgde Te Nuyls commentaar. Het tegendeel zou echter zijn bereikt, aangezien de Nederlandse bevolking zich bewust was van de bijdrage die de PvdA
aan de wederopbouw had geleverd.
Hierop volgde een collage van archiefbeelden ter illustratie van Te Nuyls betoog over
de belangrijke rol van de partij bij het weer op de rails krijgen van het land na de chaos
van de oorlog. “Het hierna gevoerde verstandige economische beleid en de door een progressieve politiek mogelijk gemaakte arbeidsvrede droegen wezenlijk bij tot de geweldige
expansie die Nederland na de oorlog beleefde.” Bij dit commentaar werden beelden van
stampende machines in grote fabriekshallen getoond. De welvaartstijging uitte zich in een
enorme toename van het aantal verkochte auto’s, scooters en televisietoestellen. Alleen het
probleem van de woningnood bleef nog bestaan. De PvdA wenste daarom aanpassing van
het woningbeleid. Met deze opmerking sloot Te Nuyl zijn inleiding af en bracht hij de
kijkers terug bij beelden van het congres.
Als eerste kwam Evert Vermeer, de partijvoorzitter, bijna vier minuten lang aan het
woord. In zijn toespraak ging hij in op een aantal punten – werktijdverkorting en stakingsrecht – uit het verkiezingsprogramma van de PvdA. Vermeer, evenals de andere
sprekers gefilmd in een vrij statisch totaalshot, las met een gedragen, licht opzwepende
redenaarstoon zijn tekst voor. Na zijn toespraak volgde, aldus het commentaar bij de
reportage, “een geanimeerde discussie over het verkiezingsprogram”. Die behelsde twee
korte bijdragen van de partijleden Dolman en Koch-Appels, die hun reeds daags tevoren
voorbereidde en goedgekeurde teksten voorlazen. Beide sprekers prezen in hun toespraken
enkele punten uit het verkiezingsprogramma, waarbij Dick Dolman zich nog een kleine,
komisch bedoelde speldenprik in de richting van de confessionele partijen veroorloofde.
De reportage werd afgesloten met een montage van delen uit de toespraak van fractievoorzitter Burger. Hierin keerde hij zich tegen de KVP-politici die ten onrechte, mede om
de PvdA te dwarsbomen, vasthielden aan de onverenigbaarheid van christendom en socialisme. Dergelijke opvattingen dienden alleen maar, zo betoogde hij, “om conservatieven
onder christelijke mom hun belangen te laten behartigen.” Burger kreeg de lachers op zijn
167

ACHTER HET NIEUWS EN DE GEBOORTE VAN DE ACTUALITEITENRUBRIEK

hand met smalende opmerkingen over huichelachtig gedrag van KVP-leider Carl Romme
en de reportage eindigde met zijn belofte dat de PvdA de kiezers zou laten weten wat het
van de partij kon verwachten, voor zover de “invloed” van de PvdA dat toeliet.48
Het mag duidelijk zijn dat deze uitzending van Mensen, dingen, nu, die in totaal veertien
minuten duurde, meer was dan slechts een registratie van de voornaamste toespraken
tijdens het congres. Met de inleiding erbij nam de uitzending een vorm aan die kenmerkend was voor verkiezingspropagandafilmpjes van de politieke partijen. Eerst werd al het
goede dat dankzij de partij bereikt was benadrukt, vervolgens werd duidelijk gemaakt waar
de partij thans voor stond.49
De reportage als geheel werd, met name bij het congresverslag, gekenmerkt door een
nogal rigide bioscoopjournaal-stijl. Statisch gefilmde toespraken, afgewisseld met tussenshots van ogenschijnlijk aandachtig luisterende toehoorders: dat was het stramien waarbinnen de uitgezonden fragmenten moesten passen. Een opmerkelijk detail was dat bij de
toehoorders de bekende partijleden – zoals Willem Drees en Koos Suurhoff – vanuit een
laag camerastandpunt in beeld werden gebracht, terwijl de ‘normale’ afgevaardigden van
bovenaf werden gefilmd. Dit maakte de kopstukken niet alleen duidelijk herkenbaar,
maar verleende hen tevens, volgens de gebruikelijke filmconventies, een aparte, ‘hogere’
status.
Een zogenaamde out-take (filmmateriaal dat niet in de uiteindelijke reportage terecht
kwam) die bewaard is gebleven, is illustratief voor wat niét in het stramien paste en tegen
de conventies inging. De opnames laten mevrouw Koch-Appels, secretaris bij een lokale
PvdA-afdeling, achter het katheder zien terwijl zij zich gespannen klaarmaakt om haar
“discussiebijdrage” voor te lezen. De microfoons pikken ondertussen het buitenbeeldse
geluid op van een congresdeelnemer die zich tot de voorzitter richt en vraagt: “Kan die
lamp niet uit, want het is hier niet te harden.” Met luidde stem en een onvervalst Amsterdams accent laat de congresvoorzitter hem – en de rest van de zaal – vanaf het podium
weten:
“Jullie zijn slecht op de propaganda ingesteld. We motten weer een paar stukkies
in de kranten hebben over de Vara die voor de televisie politiek bedrijft. [gelach in
50
de zaal] Het is zó afgelopen.”
Dat dit fragment niet werd gebruikt kwam in de eerste plaats omdat het hoogst ongebruikelijk zou zijn indien de Vara iemand in een reportage openlijk liet erkennen dat de uitzending in feite propaganda was. Het is interessant om te constateren dat men zich bij de
PvdA heel goed bewust was van de rol die de Vara voor hen vervulde.
Daarnaast was de bron van het geluid niet in beeld, terwijl degene die wel voor de lens
van de camera stond – mevrouw Koch-Appels – onnozel en zenuwachtig glimlachend in
beeld kwam. De conventies van het bioscoopjoumaal lieten dergelijke ‘onprofessionele’
opnames niet toe. Bovendien was het natuurlijk evenmin passend materiaal voor een
reportage die zelfvertrouwen en strijdvaardigheid moest uitstralen.
Dat, zoals de voorzitter had voorspeld, de reportage door de pers werd bekritiseerd,
was te verwachten. Het Algemeen Handelsblad betreurde het dat het de Vara – in verband
met het pas later ingaan van de nieuwe regeling voor politieke propaganda op televisie
tijdens verkiezingstijd – nog niet verboden kon worden “smullend” in te gaan op het
PvdA-congres. De krant vroeg zich ook af of deze schatplicht aan de partij de Vara wel
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goed deed. De kijkers, die vooral waardering hadden voor de goede amusementsprogramma’s van de omroep, zouden volgens het dagblad “in hun tolerantie of zelfs hun
positieve opinie over de Vara danig worden aangetast door de koppige en irritante socialistische propaganda”.51 En het katholieke dagblad Het Binnenhof bevestigde deze gedachte
door op te merken dat het bedrijven van verkiezingspropaganda in Mensen, dingen, nu
met zoveel “opgeschroevde zichzelf-op-de-borstklopperij” gebeurde dat het een “bárvervelende” vertoning werd.52
De reportage over het PvdA-partijcongres paste moeiteloos in de traditie van kritiekloze verslaggeving over de activiteiten van sociaal-democratische organisaties waar de Vara in
de jaren vijftig patent op had. “Politieke voorlichting” was daarbij het kernwoord en het
verspreiden van het sociaal-democratische gedachtengoed de belangrijkste motivatie. De
programmamakers hielden zich aan de eisen die in dit opzicht aan hen gesteld werden,
zeker voor zover het dergelijke politieke reportages betrof. Ook al zag men dit soort reportages als corvee en werden ze intern als “moetjes” aangeduid. “Laten we eerlijk zijn”, aldus
Te Nuyl in een terugblik.
“Er is natuurlijk niets stompzinniger en vervelender dan dit soort congressen. Zelfs
53
al ben je heel erg knap in het vak, er is vaak niets van te maken.”
De uitzending was een goed voorbeeld van wat Te Nuyl “rode balletjes” noemde: een
term die medewerkers van de televisie-afdeling gebruikten voor uitzendingen waarvan
overduidelijk was dat zij de sociaal-democratische boodschap verspreidden. Bij de samenstelling van het uitzendschema werd zorgvuldig in de gaten gehouden of er voldoende van
dergelijke uitzendingen in waren opgenomen, zo nodig werd het schema aangepast.
“Want”, aldus Te Nuyl achteraf, “je kon toch niet naar het hoofdbestuur gaan of daarna
naar de Verenigingsraad en het gevaar lopen dat men zei: ‘Er zitten te weinig rode balletjes
54
in.’”
Met de reportage in Mensen, dingen, nu kon men tevreden zijn. De Vara ontving enige
tijd later een dankzegging van de PvdA voor de medewerking die de omroep bij de verkiezingen had verleend. Verkiezingen die de partij overigens wel verloor.55
De Vara-televisie en de PvdA in de jaren zestig

Hoewel het voor buitenstaanders leek alsof de Vara en de PvdA in de loop van de jaren
vijftig steeds dichter bij elkaar kwamen te staan, bleven er intern over en weer klachten de
kop opsteken. De directe aanleiding voor dergelijke discussies waren in regel de
teleurstellende uitslagen van de verkiezingen.
De parlementsverkiezingen van 1959 waren voor de PvdA, die twee zetels verloor,
ongunstig verlopen. Dit had tot gevolg dat er openlijk aan Burgers capaciteiten als leider
van de PvdA-fractie werd getwijfeld en hij in 1962 ontslag nam als fractievoorzitter. Anne
Vondeling werd zijn opvolger, maar bij de volgende parlementsverkiezingen, in mei 1963,
was de terugval nog groter: de partij raakte vijf zetels kwijt en moest haar fractie
inkrimpen van 48 naar 43 man. Deze nederlaag gaf aanleiding tot tal van beschouwingen
over het schijnbaar negatieve beeld dat de kiezers van de PvdA hadden. In publicaties als
Vrij Nederland en Het Parool was men er snel bij om te wijzen op de band met de Vara als
mogelijke oorzaak hiervan. Tot ontsteltenis van de Vara-bestuurders werd de discussie
opgepikt en voortgezet in Socialisme en Democratie, het maandblad van de PvdA.
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De betogen over de negatieve rol van de Vara baseerden zich in feite op twee argumenten. Het eerste was dat de nauwe band tussen partij en omroep de PvdA, in weerwil
van haar doorbraakkarakter, het odium van een zuil gaf.56 Door bijvoorbeeld in de strijd
om de commerciële televisie de belangen van de Vara te verdedigen, had de PvdA de
indruk gewekt de verzuiling in stand te willen houden. Hiermee vervreemde men zich van
de kiezers die zich in toenemende mate ergerden aan het verzuilde karakter van de Nederlandse samenleving.
Het tweede argument verwees naar de inhoud van Vara’s politieke programma’s. Deze
verleenden weliswaar krachtige steun aan de partij, maar werden als “te nadrukkelijk” en
“te eenzijdig” gekarakteriseerd.57 Bovendien wekten de programmamakers irritatie op door
een betwetende, gelijkhebberige toon te combineren met een, zoals een auteur signaleerde,
“overmatige, lompe en laatdunkende kritiek op andersdenkenden”.58 De schoolmeesterachtige en humorloze sfeer die uit veel uitzendingen sprak, zou met name de jongeren
tegenstaan en daarom vervangen moeten worden door een wat luchtiger en minder zure
toon. Conclusie: de PvdA moest zich bezinnen op haar verhouding met de Vara, aangezien deze mede het imago van de partij negatief kleurden.
Hoe gevoelig men bij de Vara was voor dergelijke verwijten, bleek wel uit de ophef die
al begin 1963 ontstond rond een door de Vara uitgezonden documentaire. De omstreden
documentaire, getiteld 85 gulden schoon en gemaakt door Pier Tania, portretteerde een
arbeidersfamilie die van 85 gulden per week rond moest komen. De man werkte als metaalarbeider bij Fokker, maar verdiende daar volgens hem amper genoeg om zijn gezin te
kunnen onderhouden. Zijn positie zou representatief zijn voor die van vele geschoolde
arbeiders die op een laag gemiddeld loon zaten. De kwestie was actueel omdat op dat
moment landelijke loononderhandelingen werden gevoerd en gediscussieerd werd over het
invoeren van een minimumloon. Direct na de uitzending van de documentaire protesteerde Fokker echter dat er geen wederhoor was gepleegd en dat de feiten niet klopten. De
Vara werd ervan beticht welbewust een scheef beeld neer te zetten in verband met de
59
aanstaande verkiezingen.
Intern ontstond er grote beroering en Tania werd bij televisiesecretaris Rengelink op
het matje geroepen. Hem werd verteld dat het hoofdbestuur van de Vara, naar aanleiding
van alle kritiek, erg ontstemd was over de uitzending. “Maar”, zo verklaarde Rengelink
tegenover Tania, “ik mag blijven.” Toen Tania in reactie op de verwijten aan zijn adres
weg wilde lopen, liep Rengelink hem achterna en zei verhit: “Verdomme, ik mag blijven.”60 Kennelijk nam het hoofdbestuur de geuite kritiek bijzonder hoog op en had Rengelinks positie zelfs ter discussie gestaan. De uitzending werd ook stevig bekritiseerd door
de Verenigingsraad, waar een lid het een vorm van “anti propaganda” noemde die de Vara
niet alleen leden zou kosten, maar de PvdA ook stemmen bij de verkiezingen. In Socialisme en democratie werd nadrukkelijk de link gelegd tussen de ongunstige uitwerking van de
uitzending, die net als veel andere “te eenzijdige” Vara-programma’s weerstanden opriep,
en het grote stemmenverlies van de partij in 1963.61
Dergelijke kritiek wekte veel ongenoegen en onrust bij de Vara-bestuurders. Ook de
weinig toeschietelijke houding van PvdA-fractievoorzitter Vondeling zorgde voor irritatie.62 De Vara bleef moeite houden met het uitblijven van een officiële erkenning door de
partij. “Waar onzerzijds behoefte aan bestaat is een uitspraak van de PvdA, dat men positief tegenover de Vara staat”, verklaarden bestuursleden – niet voor het eerst – begin 1964.
De verbittering die in 1954 in Vara-kringen heerste over het uitblijven van waardering
voor de omroep, terwijl deze zich altijd had ingezet voor de partij, leefde tien jaar later
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nog. Leden van het hoofdbestuur van de Vara waarschuwden voor de aversie die er bij
trouwe Vara-medewerkers tegen de PvdA dreigde te ontstaan: “De PvdA moet [ ... ] gewezen worden op de moeilijkheden die onze medewerkers ondervinden om zich een houding
te bepalen bij het samenstellen van programma’s van politieke aard”.63
De wens van het Vara-hoofdbestuur werd spoedig vervuld. In juni 1964 verscheen een
rapport van de werkgroep radio- en televisiebestel van de PvdA. Deze werkgroep,
geïnstalleerd in 1961, moest voorkomen dat de controverse binnen de PvdA over het
omroepbestel te veel uit de hand zou lopen door een voor de gehele partij aanvaardbaar
standpunt inzake deze precaire kwestie te formuleren. De bijeenkomsten van de
werkgroep verliepen in nogal verhitte sferen, maar uiteindelijk produceerde men wel een
rapport dat uitmondde in een nieuw compromis tussen een nationale omroep en het
64
bestaande bestel. Wat voor de Vara net zo belangrijk was, was de vaststelling dat de Vara
de facto fungeerde als omroeporganisatie van de PvdA. Voor de omroepbestuursleden was
het rapport een bevestiging dat de partij publiekelijk haar vertrouwen in de Vara had
uitgesproken.65
De band tussen partij en omroep werd in deze periode bovendien verder versterkt toen
in november 1964 de Programma Adviesraad werd opgericht.66 In dit orgaan, dat zich
mede bezig ging houden “met de specifieke aspecten die de Vara als socialistische omroep
zou moeten tonen”, kregen drie leden zitting die door de PvdA werden aangewezen. Het
leek de bezegeling van een verhouding die nogal wat stormen te verwerken had gehad en
waarbij de liefde soms slechts van een kant scheen te komen, maar die uiteindelijk een
zeker evenwicht had bereikt. Al zou die balans niet al te lang duren.67
De Vara-televisie bleef, net zoals de Vara-radio, in het begin van de jaren zestig over het
algemeen kritiekloos berichten over de activiteiten van de partij. Hooguit kon gesteld
worden dat de frequentie waarmee men aandacht besteedde aan de PvdA in vergelijking
met de jaren vijftig afnam.
Dit hing mede samen met de persoon van Arie Kleijwegt, die vanaf het begin van Achter het nieuws en Espresso als eindredacteur verantwoordelijk was voor de actualiteiten op
de televisie. Kleijwegt, afkomstig van de Vara-radio, had daar in de jaren vijftig bewezen
68
een loyale en kundige samensteller van rooskleurige verslagen over de PvdA te zijn. Bij
zijn overstap naar de televisie verwachtten de Vara-bestuurders waarschijnlijk dat hij die
lijn zou doortrekken, maar Kleijwegt en zijn redactie bleken daar minder voor geporteerd.
Dit leidde tot tal van fricties. Vooral wat het uitademen van “de geest” van de Vara betrof bestond er verschil van inzicht tussen de omroepbestuurders en de redactieleden.
Rengelink maakte op nogal besliste wijze duidelijk dat Achter het nieuws in de keuze en
behandeling van onderwerpen het politieke profiel van de Vara niet mocht verbloemen.
Hij liet er geen misverstand over bestaan dat dit profiel mede tot stand kwam in het licht
van de relatie met de PvdA. De Vara was “rechtstreeks het verlengstuk van de partij”,
oordeelde ook omroepsecretaris Broeksz in 1962.69
Vara-voorzitter Burger hield er eveneens uitgesproken opvattingen op na, die hij luidkeels verkondigde op spaarzame bijeenkomsten met de redactie, herinnerde redacteur Leo
Kool zich:
“Burger zei: ‘Jullie moeten goed begrijpen dat jullie werken bij de Vara. Dat is een
keuze van jullie geweest. De Vara is met de PvdA de exponent van de sociaaldemocratie in Nederland. En als je die keuze gemaakt hebt, moet je ook niet gaan
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zitten twijfelen! Dan moet je er voor uitkomen!’”70
De redactie werd geacht veel aandacht te besteden aan de PvdA en verwante sociaaldemocratische organisaties en mocht bovendien geen visies vertolken die niet strookten
met het partijpolitieke standpunt. Te allen tijde moest een verwijdering met de PvdA en
het NVV voorkomen worden. De Vara had de partij immers hard nodig om haar positie
in het omroepbestel te verdedigen. Als de PvdA of het NVV een congres hadden, wensten
de Vara-bestuurders graag dat daar iets over uitgezonden werd. Deels, zo erkende Rengelink achteraf, om omroeppolitieke redenen:
“Het NVV was een van de goede relaties van de Vara en die goede relaties bepaal71
den mede de machtspositie van de Vara. Dus voor wat hoort wat.”
Maar de opvatting van de bestuurders kwam evenzeer voort uit overtuiging. “De Vara was
plus royaliste que le roi”, constateerde redacteur Wim Bosboom achteraf.72
Die overtuiging bleek veel minder aanwezig bij de redacteuren van Achter het nieuws.
Los van een zekere tegendraadse houding van Kleijwegt, die aanstekelijk werkte op de
overige medewerkers, was er ook sprake van een verschil in politieke opvattingen. De
redactie zat meer op de progressieve lijn van Het Parool, terwijl de voorkeur van de Varabestuurders over het algemeen uitging naar de opinies die in het aan de PvdA gelieerde
dagblad Het Vrije Volk verwoord werden. Toen de redactie in een uitzending van Achter
het nieuws de politieke correspondent van Het Parool, Nico Cramer, als commentator had
uitgenodigd, ontbood Rengelink daags daarna Kleijwegt en Bosboom bij zich. “Rengelink
riep dat hij schoon genoeg had van dergelijke liberalistische Parool-scribenten”, herinnerde
Bosboom zich. “Hij zag liever zo’n meegaand type van Het Vrije Volk bij ons in de uitzen73
ding.”
Het leidde tot een conflict met Kleijwegt die, niet voor de eerste keer, weigerde om op
het verzoek van hogerhand in te gaan. Hij zag er ook weinig heil in om actuele politieke of
economische ontwikkelingen van commentaar te laten voorzien door PvdA-politici. “Je
[werd] gedwongen iedere keer zo’n politicus als Burger of Suurhoff voor de camera te
halen om het partijstandpunt te laten verkondigen”, aldus Kleijwegt in een terugblik.
“Daar had ik geen trek in, dat verzuimde ik.”74 Kleijwegt nam Koos Postema een keer mee
naar de opening van het NVV-kantoor, “een typisch Vara-onderwerp” stelde Postema
achteraf. Hij moest er een reportage van drie minuten van maken, vertelde Kleijwegt aan
Postema, maar het liefst zou hij het “zo wegsodemieteren”. Postema: “Arie had steeds
ruzie met de Vara over dit soort dingen.”75
Het was echter niet zozeer een doelbewuste professionele afweging, als wel een gebrek
aan politieke belangstelling van Kleijwegt en zijn redactie dat ertoe leidde dat de partijpolitiek niet erg uitgebreid aan bod kwam in Achter het nieuws. Indien er van hogerhand
voldoende druk werd uitgeoefend, verzorgde de actualiteitenrubriek wel degelijk de gewenste onderwerpen. Zo kreeg partijvoorzitter Ko Suurhoff in 1962 de gelegenheid de
Nederlandse kijkers rechtstreeks toe te spreken in verband met de Nieuw Guinea-kwestie.
En in sommige gevallen werd er zelfs een extra-uitzending ingelast om belangwekkende
76
toespraken tijdens partijcongressen te verslaan.
Desondanks was Kleijwegt naar de mening van Rengelink vanwege zijn politieke desinteresse niet de meest geschikte persoon om hoofd van de actualiteitenvoorziening op
televisie te blijven. Het besluit om hem eind 1962 te vervangen door Herman Wigbold
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werd zonder veel bezwaren door Vara’s hoofdbestuur overgenomen. Met Wigbold verwachtte men een politiek betrouwbaarder persoon aan te stellen. Door zijn vroegere activiteiten bij de jongerenafdeling van de PvdA kende hij veel mensen via het partijcircuit en
kon makkelijker met hen overweg. Bovendien had Wigbold in 1962 zijn medewerking
verleend aan de verzorging van de politieke uitzendingen van de PvdA op televisie. Hij lag
beduidend beter binnen de partij dan Kleijwegt.77
Daar stond echter tegenover dat Wigbold zich al spoedig inzette voor een zelfstandige
opstelling van zijn rubriek. Reeds bij het begin van zijn aanstelling had hij zich voorgenomen dat PvdA-politici niet zomaar meer de gelegenheid zouden krijgen via Achter het
nieuws het volk toe te spreken. Weliswaar was Wigbold meer geïnteresseerd in politieke
kwesties dan zijn voorganger en bracht hij dat ook tot uiting in de onderwerpskeuze van
zijn rubriek, maar Achter het nieuws wenste hij niet als een spreekbuis van de partij of
vakbeweging te zien. “Geen bevoorrechting en geen partijpolitiek in enge zin van het
78
woord”, zo luidde zijn credo.
Net zoals in de jaren vijftig het onderscheid tussen politieke propaganda en politieke
voorlichting zeer diffuus was, bleek ook de interpretatie van termen als ‘bevoorrechting’ en
‘partijpolitiek’ voor discussie vatbaar. Want hoe onafhankelijk was Achter het nieuws eigenlijk? En hoe onbevooroordeeld konden de kijkers zijn als ze wisten dat het programma dat
ze aanschouwden het product was van een omroep die luidkeels verkondigde nauwe banden met de PvdA te onderhouden?
Het feit dat politiek redacteur Joop van Os vanaf 1964 tevens als perschef en hoofd
voorlichting in dienst van de PvdA was, is in dat opzicht veelzeggend. In die hoedanigheid
was Van Os verantwoordelijk voor het pr-beleid van de partij en aanwezig bij alle vergade79
ringen van het dagelijks- en partijbestuur van PvdA.
Wigbold ontkwam er niet aan te erkennen dat de gelijkstelling van Achter het nieuws
met de partij niet geheel onterecht was. “We zijn, na enige aarzeling, toch wel PvdA”, liet
hij zich in 1967 in een interview ontvallen.80 Het was in zijn geval een understatement.
Wigbold bemoeide zich soms actief met interne discussies binnen de partij, was vaak
aanwezig bij een maandelijks overleg tussen de Vara, de PvdA, de NVV en Het Vrije Volk,
en adviseerde de PvdA inzake haar politieke uitzendingen en pr-beleid. Het ging zelfs
verder dan alleen raad geven: in 1967 stond Wigbold in verschillende kiesdistricten op de
kandidatenlijst van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij haalde weliswaar
niet genoeg stemmen om tot de PvdA-fractie toe te treden, maar zijn verbondenheid met
de partij was evident.81
De vraag is welke invloed dergelijke verbintenissen hadden op de wijze waarop men
bij de Vara-televisie over de PvdA berichtte. Zoals gesteld, leidde de vervanging van Kleijwegt door Wigbold in ieder geval tot een minder dienstbare opstelling van een programma als Achter het nieuws. Slechts bij zeer hoge uitzondering kregen PvdA-politici daarin
nog de gelegenheid zich rechtstreeks tot de kijkers te richten.82
De normale gang van zaken bij Achter het nieuws was dat PvdA-politici en NVVbestuurders, indien ze iets te melden hadden over een actueel (politiek) onderwerp, geïnterviewd werden. Daarbij was de vraag natuurlijk wie bepaalde wanneer iemand iets te
melden had. Zowel van de zijde van de vakbond, als van de kant van de partij werd er
druk uitgeoefend om hun vertegenwoordigers voor de camera’s te krijgen. Die druk was
doorgaans indirect voelbaar: de PvdA belde bijvoorbeeld Rengelink met het verzoek om
aan bepaalde zaken aandacht te besteden, en Rengelink gaf op zijn beurt de boodschap
83
aan Wigbold door.
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Wigbold trachtte al vrij snel duidelijk te maken dat hij een zelfstandige koers wilde varen, onder meer door een interview met de toenmalige NVV-voorzitter Roemers te weigeren omdat hij de voorkeur gaf aan de tweede man bij de NVV, Kloos. Toch hield de
weigering van Wigbold geenszins in dat de druk van buiten- en bovenaf ophield. Rengelink realiseerde zich daarbij wel dat er voorzichtig met het uitoefenen van dergelijke druk
moest worden omgesprongen. Als de redactie tegen haar zin een onderwerp bracht, was de
kwaliteit ervan vaak ondermaats. Het werd ook in toenemende mate geaccepteerd dat
Wigbold, ondanks toezeggingen van zijn kant, geen aandacht besteedde aan bepaalde
‘verzoeknummers’.84
In dat opzicht kan er gesproken worden van een meer onafhankelijke, eerder op journalistieke dan op propagandistische overwegingen gebaseerde behandeling van zowel partij
als vakbond. Televisie was in de ogen van Wigbold ongeschikt voor propaganda. “Politiek
is interessant als zij actueel is”, aldus Wigbold. “Zij is vervelend als men politiek brengt
omdat het zo belangrijk is”.85 Hij bepleitte een meer journalistieke aanpak van politieke
kwesties en hekelde publiekelijk socialisten die een overgevoeligheid voor kritiek aan de
dag legden.86
Wat de PvdA betrof, heerste er op de redactie een gevoel van natuurlijke verbondenheid met de partij, stelde Wigbold achteraf. “Maar niet het gevoel: we moeten de partij
verdedigen.” Op dat punt verschilde hij duidelijk van mening met Burger en later
Broeksz. De voorzitters vonden dat de Vara een verplichting had tegenover de PvdA,
Wigbold vond dat onzin, vertelde hij in een terugblik:
“Het publiek zag ons wel als PvdA-mensen en dat waren we ook. Maar niet als een
87
soort propaganda-instituut.”
Vanuit die optiek trachtte de redactie van Achter het nieuws alleen aandacht te besteden
aan de partij als er een duidelijke aanleiding voor was.
Wigbolds opvattingen werden gerespecteerd omdat er enerzijds veel waardering was
voor zijn vakmanschap, en hij anderzijds de bescherming genoot van zijn meerderen. Met
name in Gijs Stappershoef, adjuncthoofd van de televisiedienst, trof Wigbold een gelijkgestemde geest die al vanaf het begin van de jaren zestig de mening was toegedaan dat de
PvdA en het NVV machtstructuren waren die kritisch gevolgd moesten worden. Daarbij
moest de kwaliteit van de verslaggeving voorop staan. “Ik geloof in het maken van een
goed televisieprogramma”, stelde Stappershoef in een terugblik. “Ik geloof niet in het op88
socialistische-leest-geschoeide-maken van een goed televisieprogramma.”
Voor Achter het nieuws betekende dit dat in de eerste twee jaar dat Wigbold als eindredacteur functioneerde, 1963 en 1964, er relatief weinig aandacht werd besteed aan de
PvdA en het NVV. Slechts vijf maal, op een totaal van 131 uitzendingen in die twee jaar,
werd bijvoorbeeld een PvdA-politicus geïnterviewd. De wijze waarop dat gebeurde kan
het beste als neutraal en genuanceerd omschreven worden. Zo interviewde Wigbold begin
augustus 1963 PvdA-fractievoorzitter Anne Vondeling, die in de hoedanigheid van leider
van de grootste oppositiepartij zijn oordeel mocht geven over de net uitgebrachte regeringsverklaring van het nieuwe kabinet Marijnen. Hoewel het interview niet uitblonk
door een grote dynamiek of een kritische vraagstelling, was hij evenmin tendentieus of
polariserend ten opzichte van de regeringspartijen. Het geheel nam ook niet meer dan een
89
paar minuten zendtijd in beslag.
Des te opvallender was het dat in de daaropvolgende twee jaar het aantal interviews
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met PvdA-politici meer dan verviervoudigde. Deels had dit te maken met het politieke
rumoer dat in de jaren 1965 en 1966 ontstond: het kabinet Marijnen dat in februari 1965
ten val kwam, de formatie van het kabinet Cals-Vondeling enige tijd later, de verloving en
aansluitend het huwelijk van Beatrix en Claus, de onlusten in Amsterdam, de Nacht van
Schmelzer in oktober 1966 en de opkomst van Nieuw Links binnen de PvdA. Daarnaast
moet ook rekening gehouden worden met het feit dat het aantal uitzendingen van Achter
het nieuws in deze twee jaar met circa 40 procent toenam, zodat men simpelweg meer
zendtijd te vullen had.
Toch lijken deze ontwikkelingen niet álleen verantwoordelijk te zijn voor de groei in
aandacht voor de politici van de verwante partij. Wat evenzeer een rol speelde was een
toename van de interne druk.
Aan het eind van 1964 bleek de Vara als omroepvereniging te maken te hebben met een
dramatisch ledenverlies van meer dan veertigduizend leden. Hierdoor raakten veel Varabestuurders ervan overtuigd dat om een verdere terugval te vermijden, en daarmee een
verzwakking van de positie in het omroepbestel, een aanpassing van het programmabeleid
noodzakelijk was. De harde kantjes moesten eraf. Tegelijkertijd, zo vond het bestuur,
90
moest de band tussen omroep, partij en vakbond nog meer worden versterkt.
Er waren echter twee problemen. Binnen de partij was de verdeeldheid over de relatie
met de Vara nog steeds niet verdwenen. Sterker nog: begin 1965 waren er allerlei geruchten dat een groep onder leiding van fractievoorzitter Vondeling de banden wilden verbreken. Partijvoorzitter Ko Suurhoff nam in februari 1965 op de Vara-televisie zelfs afstand
van de omroep. “Het is beslist niet één grote familie”, zei hij met nadruk. “Die banden
[...] zijn los, en we zullen ze nog losser maken in de toekomst.”91 De uitspraak leidde tot
speculaties in de media over de verhouding tussen de PvdA en de Vara, die veel te wensen
zou overlaten.92
Ook binnen de omroep zelf werd de wenselijkheid van al te nauwe banden steeds vaker onderwerp van discussie. Daarin vervulde de Programma Adviesraad een belangrijke
rol. Hoewel de invloed van deze raad op de programma’s gering was, wist hij wel door zijn
kritische vragen bepaalde vanzelfsprekendheden binnen de Vara aan de orde te stellen.
Het was het jeugdige Adviesraadlid Hans van den Doel – een jaar later een van de prominente figuren binnen Nieuw Links – die binnen de omroep het debat over de nauwe
banden op gang bracht.
In april 1965 kwam Van den Doel met een interne nota waarin hij uitvoerig kritiek
leverde op de toon die de Vara in haar uitzendingen aansloeg. Hoewel hij zich niet keerde
tegen het feit dat de Vara meende propaganda voor de PvdA te moeten maken, had hij
veel bezwaren tegen de vorm die deze propaganda aannam: de hoeveelheid expliciete
propaganda was overmatig groot. “De kijker krijgt er genoeg van te worden opgevoed”,
betoogde Van den Doel. Dat er geen aandacht was voor afwijkende meningen, personen
of levenstijlen, werd volgens hem steeds minder geaccepteerd.
Vandaar dat Van den Doel een nieuwe strategie bepleitte. Politieke propaganda moest
niet expliciet, maar impliciet worden gevoerd. “Controversieel socialistisch reageren op de
93
actualiteit”: dat was de weg die de Vara diende in te slaan. Volgens Van den Doel moest
“openheid” een van de kernwoorden voor de omroep worden, een opvatting die veel van
zijn mede-raadsleden deelden. De Adviesraad hekelde ook de neiging van een krant als
Het Vrije Volk om telkens de fouten van de vakbeweging of partij te dekken.94
In januari 1966 kwam het hierover tot een confrontatie met omroepsecretaris Broeksz,
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de aanstaande opvolger van Burger. Hij liet aan de Programma Adviesraad weten dat de
Vara zoveel mogelijk de partij volgde. “Zij brengt dientegevolge het officiële standpunt”,
aldus Broeksz, “en fungeert als ‘propaganda instituut’”.95
De verontwaardiging van de Adviesraadsleden over deze uitspraak was groot. Ze tekenden officieel protest aan tegen een dergelijk slaafs volgen van de partijstandpunten.
Dat was in hun ogen een aantasting van de onafhankelijkheid van de Vara.96
Deze kritiek werd herhaald in een rapport over voorlichtende uitzendingen dat de Adviesraad in het voorjaar van 1966 uitbracht. Hierin stelde men dat de Vara zich moest
laten inspireren door de uitgangspunten van het democratisch socialisme, maar dat dit
allerminst betekende dat de omroep min of meer kritiekloos de officiële lijn van partij en
vakbeweging moest volgen. Dat zaken die controversieel lagen binnen de partij door Achter het nieuws werden gemeden, werd betreurd. De raad adviseerde de Vara zich juist
“onafhankelijker dan tot dusverre” op te stellen en bepleitte een kritische begeleiding van
de partij en de vakbeweging.97
Het was een standpunt waar veel omroepmedewerkers zich in konden vinden. Ook
buiten de Vara leek de bereidheid om een meer kritische opstelling van de omroep te
accepteren groot. Zo had de nieuwe voorzitter van het NVV, André Kloos, al bij het
veertigjarig jubileum van de Vara in 1965 laten weten dat hij meer hechtte aan scherpe
kritiek, ingegeven door fundamentele loyaliteit, dan aan een traditioneel zoetsappig instemmen met het gevoerde beleid.98
Bij het Vara-hoofdbestuur en de Verenigingsraad veroorzaakte het rapport echter veel
deining. “Het gevaarlijkst en verwardste stuk dat [ik] ooit [heb] gelezen”, oordeelde ere-lid
Levinus van Looi.99 Het gevaar, zo waarschuwde bestuurslid Meyer Sluyser, zat vooral in
het voorstel om uitvoerig aandacht te gaan besteden aan de discussies binnen de partij.
Volgens hem had het grootste deel van de massa helemaal geen behoefte aan al te grote
twijfels: “Wij moeten voor de microfoon [...] de mensen niet teveel in de oren toeteren dat
de leden van de PvdA het onderling oneens zijn, want dan kan de gewone man er geen
wijs meer uit zijn [sic].”100 Met deze uitspraak verwoordde Sluyser de mening van veel van
zijn generatiegenoten, van oudsher gewend aan een omroep die als spreekbuis van de
partij fungeerde en een paternalistische benadering van haar publiek niet schuwde. De
discussie bracht dan ook een duidelijke generatiekloof binnen de omroep aan het licht.
Enerzijds waren er de oudere Vara-leden, veelal voortgekomen uit de Sdap, die grote
moeite hadden met de zich tegen het midden van de jaren zestig snel voltrekkende ontwikkelingen op politiek en sociaal gebied. De acties van de provo’s, de grote verliezen die
de PvdA steeds bij de stembus leed, het ontstaan van Nieuw Links: het waren allemaal
zaken die de oudere garde hevig verontrustten. De toekomst van de socialistische beweging leek op het spel te staan. Dat de eigen omroep aan deze ontwikkelingen nog een
steentje bijdroeg door een programma als Zo is het toevallig ook nog ‘s een keer (zie verderop
in dit hoofdstuk) uit te zenden, werd door weinigen echt begrepen. Nu er binnen de
omroep allerlei voorstellen circuleerden die de programmamakers een vrijbrief leken te
verschaffen om de partij aan te vallen of een eigen, van de partij afwijkende lijn te volgen,
was voor sommigen de maat vol. De conclusies van het rapport werden sterk afgekeurd.
Er klonken in deze periode vanuit de Verenigingsraad zelfs geluiden om de Programma
101
Adviesraad weer af te schaffen.
Hier tegenover stond een deels jongere generatie van programmamakers en sectiehoofden die, voor zover ze op de hoogte waren van de inhoud van de rapporten van de
Programma Adviesraad, er in grote lijnen mee konden instemmen. Zowel bij de Vara176
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radio als bij de -televisie bestond weerzin tegen het “in het propagandagareellopen” dat
door sommigen binnen de Verenigingsraad werd bepleit. De idealen van deze programmamakers richtten zich veel meer op het streven naar openheid, objectiviteit en zakelijke
informatie, dan op het verkopen van de partij of het met de mantel der liefde bedekken
van onderlinge verschillen. Maar de programmamakers konden niet zomaar voorbij gaan
aan de wensen van de omroepbestuurders, zo meldde het sectiehoofd van de Vara-radio
aan de Adviesraad. De opvatting van Broeksz cum suis was voor de keuze en behandeling
van onderwerpen en sprekers van groot belang. Vandaar dat men ervoor waakte “uit de
pas” te lopen, aldus het sectiehoofd.102
De door het bestuur ingezette koerswijziging in 1965 die ervoor moest zorgen dat de
Vara niet té controversieel werd en in het gareel bleef lopen, veroorzaakte duidelijk spanningen binnen de omroep. Dit werd ook voor buitenstaanders merkbaar toen Gijs Stappershoef begin 1966 na een al een jaar lang durend verschil van mening met de Varaleiding de omroep verliet. Zijn opvattingen over het programmabeleid strookten niet met
wat de omroepbestuurders op dat moment wenselijk achtten. Bovendien greep het bestuur naar de mening van Stappershoef te vaak in en bemoeide het zich teveel met de
103
inhoud van de programma’s.
Bij Achter het nieuws werd zijn vertrek betreurd, al was men qua opvattingen minder
uitgesproken dan Stappershoef. Wel leverde Wigbold commentaar op al te kritiekloze
aandacht voor sociaal-democratische politici en bestuurders en bepleitte hij zelfs het loskoppelen van de banden tussen de Vara en de PvdA en het NVV.104 Hij probeerde zich in
zijn programma ook onafhankelijker op te stellen.
Wat opvalt is dat in maart 1965 voor het eerst een fractieleider van een andere partij
dan de PvdA uitgebreid werd geïnterviewd in Achter het nieuws – “een stuntje”, signaleerde een krant.105 Het betrof een interview van Wigbold met Molly Geertsema, de fractieleider van de VVD. De aanleiding vormde de ontstane crisis binnen het liberaalconfessionale kabinet Marijnen over het omroepbestel. In het interview kreeg de VVDpoliticus Geertsema alle ruimte om zijn afkeer van ‘gekleurde’ en verzuilde televisie te
uiten en brak hij een lans voor informatieve programma’s die niet met een levensbeschouwelijk sausje waren overgoten. Ter afsluiting van de uitzending merkte Koos Postema als presentator gevat op dat – getuige het interview – het bestaande televisiebestel
opener was dan wel eens werd gezegd.106
De Programma Adviesraad was vol lof over het aan het woord laten van Geertsema.
De “openheid en objectiviteit” van dit soort uitzendingen werd geprezen.107 Maar verschillende redacteuren herinneren zich hoe Wigbold last kreeg toen hij een politicus die niet
van sociaal-democratische huize was in de uitzending uitnodigde. Het bestuur vond dat
hij een PvdA-politicus had moeten vragen.”Wat krijgen we godverdomme nou?!” zou
voorzitter Burger boos door de telefoon tegen Wigbold hebben geroepen en de kwestie
speelde intern hoog op.108
Wigbold was het niet eens met het idee dat de Vara als propaganda-instituut voor de
partij moest optreden, maar zei dat niet al te nadrukkelijk in het gezelschap van de omroepbestuurders. Wigbold:
“Ik dacht: ‘Lullen jullie maar raak’. Ik ga hier niet de principiële discussie met een
van mijn bazen aan, daar had ik geen zin in.”109
Tegelijkertijd publiceerde hij in maart 1965 wel, mede naar aanleiding van een ingreep die
177
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in hoofdstuk 9 aan bod komt, anoniem een groot artikel op de voorpagina van Vrij Nederland waarin hij de pogingen bij de Vara om de medewerkers “in het propagandagareel” te
krijgen hekelde.110 Juist nu de Vara zich aan het ontwikkelen was tot een socialistisch
medium met een eigen gezicht, waarin gestreefd werd naar openheid, objectiviteit en
zakelijke informatie, was dat volgens hem een verkeerde beslissing.
Het artikel richtte zich verder tot de leden van de PvdA die die week in Amsterdam
een partijcongres hadden. Wigbold bekritiseerde de verstarring binnen de PvdA en bepleitte dat de partij zich meer zou openen en zich progressiever zou opstellen. De partijtop
was ontdaan over het artikel – partijvoorzitter Suurhoff noemde het een “dolkstoot in de
rug” – en opvallend genoeg probeerde men de verspreiding van het gewraakte Vrij Neder111
land-nummer te weren tijdens het congres.
Het was een zeer opmerkelijk artikel, zeker omdat Wigbold zich bij de Vara ogenschijnlijk conformeerde aan de dwang die uitgeoefend werd. De hoeveelheid zendtijd die
zijn programma aan de partijpolitiek besteedde nam beduidend toe. Zo verscheen in het
eerste kwartaal van 1965 partijvoorzitter Vondeling maar liefst vier maal in de studio van
Achter het nieuws om een interview te geven. Cijfers zeggen echter niet alles. Belangrijker
dan de hoeveelheid aandacht die aan de partij geschonken werd, was de wijze waarop de
PvdA-politici werden ondervraagd. Over het algemeen bleef het bij een neutraal en enigszins oppervlakkig soort vraagstelling, waarbij informatie-overdracht het voornaamste doel
leek.
Een gemiste kans, vond Laurens ten Cate, de hoofdredacteur van de Friese Koerier en
actief PvdA-lid: “Controversen in en om het socialisme worden in Achter het nieuws niet
aan de orde gesteld.” Ten Cate betreurde dat de actualiteitenrubriek “met een door niets
gerechtvaardigde schroom” trouw bleef aan het sprookje dat het binnen de PvdA “allemaal
112
botertje tot de boom is.”
Veel kritischer was in dit opzicht het satirische programma Zo is het toevallig ook nog ‘s een
keer (1963-1966), een van de programma’s waarvan veel buitenstaanders verwachtten dat
het de ‘heroriëntatie’ van de Vara in het midden van de jaren zestig niet zou overleven. Zo
is het was geënt op het wekelijkse satirische BBC-programma That was the week that was
met David Frost, dat al meteen na de start in november 1962 voor veel opschudding
zorgde omdat het de spot dreef met Britse politici en andere gezagsdragers.
“Vlijmscherpe hekeling van gevestigde zelfgenoegzaamheid”, kopte een Nederlandse
krant en verschillende programmamakers togen naar de andere kant van het kanaal om
113
zich te laten inspireren. De Vara-leiding raakte enthousiast en men besloot een Neder114
landse versie te maken. En juist op het moment dat That was the week that was vanwege
alle ophef die het veroorzaakte werd stopgezet bij de BBC, ging in november 1963 Zo is
het van start op de Nederlandse televisie.
Het was bedoeld als een hard programma, weliswaar niet geheel op de Britse manier,
maar toch met het streven zaken onverbloemd te stellen. Een satirisch programma vol
sketches “over personen, toestanden en gebeurtenissen waarover doorgaans met meer
respect wordt gesproken”, meldde de Vara.115 Het programma werd live op de zaterdagavond uitgezonden vanuit het Amsterdamse theater Frascati en kenmerkte zich door een
losse presentatiestijl, waarbij camera’s en geluidskabels gewoon in beeld werden gebracht.
In de redactie, die ook de presentatie zou doen, zat een mengeling van journalisten, cabaretiers, schrijvers en televisiepersoonlijkheden, waaronder Mies Bouwman, Rinus Ferdinandusse, Jan Blokker en Dimitri Frenkel Frank. En opmerkelijk genoeg werd het pro178
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gramma niet ondergebracht bij de afdeling Amusement maar bij de afdeling Actualiteiten,
waardoor Wigbold naast zijn werk bij Achter het nieuws ook de verantwoordelijke eindredacteur van Zo is het werd. Hij moest de verzameling freelancers in toom houden.116
Het maandelijkse programma zou vooral naam maken met de enorme commotie die
ontstond over een item genaamd ‘Beeldreligie’ in de derde aflevering, uitgezonden op 4
januari 1964. Hierin werd tegelijkertijd de toenemende verslaving aan televisie gehekeld
en het “Onze Vader” gepersifleerd. Vooral dat laatste zette kwaad bloed en duizenden
kijkers, plus vele kranten – met name uit rechtse en christelijke hoek – vielen over de Vara
heen en beschuldigden de omroep van godslastering. Waarna in reactie anderen, met
name uit de linkse hoek, het weer voor de programmamakers opnamen.117
Hoewel het Vara-bestuur niet helemaal tevreden was met de kwaliteit van de uitzendingen tot dan toe, besloot men juist vanwege de ontstane ophef het programma te continueren. “Onder de huidige omstandigheden kan het programma niet worden beëindigd”,
stelde Rengelink vast. Het zou dan immers lijken alsof de Vara zwichtte voor de druk van
rechts. Zelfs het tegensputterende bestuurslid Meyer Sluyser beaamde dat de Vara, ondanks de bedenkingen die men tegen Zo is het had, niet anders kon doen dan doorgaan
met het programma. Een winstpunt daarbij was volgens Sluyser dat omdat de zaak in een
anti-socialistische hetze was ontaard, de socialistische beweging – inclusief Het Parool –
118
zich weer aaneensloot rond de Vara.
Het satirische programma mocht dus blijven bestaan, al kreeg Wigbold als eindverantwoordelijke wel formeel een berisping en werd getracht de controle op de inhoud te
vergroten. Naar buiten toe verdedigden leden van het hoofdbestuur Zo is het met een
combinatie van ingehouden enthousiasme en vechtlust. Juist in een tijd waarin de neiging
bestond om kritiek op elkaar te verdoezelen, was het een nuttig programma, zo hield
Rengelink de Verenigingsraad in mei 1964 voor.
“De huidige jongeren hebben er behoefte aan om af te rekenen met de taboes, die
119
in Nederland op politiek en andere terrein bestaat. Zo is het draagt daartoe bij.”
Maar voor veel oudere Vara-leden was het een hard gelag. Want vanaf het begin waren de
makers van Zo is het er onder meer op gebrand de in hun ogen archaïsche opvattingen van
de socialisten ‘oude stijl’, zowel binnen de partij en vakbeweging als bij de eigen omroep,
aan de kaak te stellen. “Men had sterk de behoefte om te laten blijken dat men onafhankelijk was”, aldus Wigbold in een terugblik. “De eigen zuil werd niet gespaard, integendeel.”120 Parodieën op ‘Het Rijke Rode Leven’, persiflages op de Internationale, satirische
sketches waarbij NVV-voorzitter Roemers of de Amsterdamse PvdA-burgemeester Gijs
van Hall het moesten ontgelden en een voortgaande stroom van hekelende opmerkingen
over de in 1964 door de PvdA uitgebrachte propagandabrochure De Partij van morgen
waren het gevolg.121
De kritiek bleef niet uit. Wat moest de Vara met deze “schennende hand aan onze microfoon”, zoals een Verenigingsraadslid het noemde? Vara-leden voelden zich persoonlijk
geraakt. “Je hebt mij op mijn ziel getrapt”, beet een lid Rengelink tijdens een bijeenkomst
van de Verenigingsraad toe.122 Intern werd er door enkele bestuursleden ook hevig getwijfeld aan de loyaliteit van de medewerkers aan het programma, al had men wel vertrouwen
in Wigbold. “Deze is een trouw en energiek medewerker voor de Vara en een goed lid van
de PvdA”, betoogde bestuurslid Jan de Troye.
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“Hij voorkomt juist al te scherpe kantjes. Zo’n programma is niet te maken
als men niet de eigen beweging zo nu en dan ook op de hak neemt.”123
Wat men het satirische programma echter vooral zwaar aanrekende was het gevaar dat het
de PvdA een argument verschafte om de band met de omroep te verbreken, of op zijn
minst minder nauw te maken. De communis opinio onder veel oudere partijleden was dat
het programma, en vooral de irritatie die het wekte, verantwoordelijk was voor het ledenen stemmenverlies waar de PvdA in deze periode mee te kampen had. Of, zoals in Zo is
het zelf werd gezongen:
“De socialisten willen nu
de Vara niet dichtbij
want na een avondje TV
124
bedankt men de Partij”
De PvdA-partijtop onderkende dit probleem en gaf naar aanleiding van alle commotie
rond de uitzending van ‘Beeldreligie’ het Nipo de opdracht om een opinieonderzoek te
doen naar de meningen over het programma en de eventuele electorale gevolgen van de
uitzending van het controversiële item. Dat de partij dit onderzoek liet verrichten, moest
absoluut geheim blijven, beducht als men was voor nog meer negatieve publiciteit.125
Ondanks alle pogingen van het Vara-bestuur om het programma strakker te begeleiden, bleef Zo is het op dezelfde weg doorgaan. Daarbij werden de makers gesteund door
het feit dat hun harde controversiële aanpak niet alleen weerstand opwekte, maar ook veel
waardering oogstte.126
Als voorbeeld voor de manier waarop in Zo is het de partijpolitiek aan bod kwam, is de
uitzending van maart 1965 illustratief. Hierin brachten de programmamakers, daags na
het in Amsterdam gehouden congres van de PvdA, een zogenaamde “reportage uit de
wandelgangen van het congres”. Deze bestond uit een opeenvolging van korte dialogen
met veel commentaar op de partijleiders en sneren over het gebrek aan openheid binnen
de partij:
“Nou begrijp ik pas waarom de Partij van Morgen een tweedaags congres houdt.”
“Waarom dan?”
“De eerste dag zeggen ze: ‘Morgen praten we over de partij’, en als je dan de tweede dag zegt: ‘We zouden toch over de partij praten?’, zeggen ze: ‘Dat hebben we
127
gisteren toch al gedaan?’”
Op zich was dit een mild soort commentaar, maar uitgezonden door een omroep die een
aantal jaren daarvoor nog volstrekt kritiekloos over de partij berichtte, was het verschil
opmerkelijk. Al waren er ook dialogen die men bij de Vara té ver vond gaan en uit het
script schrapte. Zo werd een schimpscheut in de richting van Het Vrije Volk (“een openhartige krant, een krant die altijd de partij kiest”) niet uitgezonden. Ook een verwijzing
naar het door de partijtop geweerde opinieblad Vrij Nederland, waarbij een personage
vanuit zijn binnenzak een exemplaar van het blad haalde en samenzweerderig fluisterde
128
“Hé..... pssssst..... dirty paper”, werd geschrapt.
Zo is het zelf overleefde evenmin de interne woelingen bij de rode omroep in het midden van de jaren zestig. Op het moment dat de discussie over de Vara als propaganda180
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instituut van de PvdA op haar hoogtepunt was, verdween het programma van het beeldscherm. Het is in dit kader van belang dat het programma eind maart 1966 struikelde
over een beoogde parodie op de Amsterdamse burgemeester Van Hall, een vooraanstaand
maar veelgeplaagd PvdA-lid. Op 19 maart zond Achter het nieuws nog schokkende beelden
uit van Amsterdamse politieagenten die fel insloegen op groepjes jongeren. De beelden,
gedraaid door documentairemaker Louis van Gasteren en bekend geworden als het filmpje
Omdat mijn fiets daar stond, waren aanvankelijk geweigerd door het NTS Journaal omdat
de redactie ze te confronterend vond. Achter het nieuws zond ze wel uit, al tastten ze het
imago van de Amsterdamse gezagsdragers duidelijk aan. In reactie op alle ophef verzocht
129
een aangeslagen burgemeester Van Hall de media om een afkoelingsperiode.
Het Vara-bestuur besloot hier gehoor aan te geven en kondigde aan “uiterste terughoudendheid” te zullen betrachten in de berichtgeving over eventuele relletjes. De makers
van Zo is het voelden daar echter niets voor en wilden per se hun persiflage uitzenden,
waarbij ze weer gebruik wilden maken van Van Gasterens filmpje. Daarop werd er door
het bestuur ingegrepen en kwam er op 30 maart 1966 een einde aan Zo is het.130
Klaarblijkelijk hadden de programmamakers de grens bereikt van wat de bestuurders
accepteerden aan kritische bejegeningen van de partij. Wat op de achtergrond meespeelde
was de verkiezingsnederlaag van de PvdA op 23 maart, die volgens velen mede het gevolg
was van het feit dat kiezers programma’s als Zo is het als rechtstreekse uitingen van de
PvdA beschouwden. Intern liet de algemeen secretaris van de PvdA, Eibert Meester, eind
maart weten dat hij niet langer de partij in het hoofdbestuur van de Vara wilde vertegenwoordigen indien Zo is het gehandhaafd bleef.131 Deze druk zal zeker ook meegewogen
hebben bij de afwegingen van het Vara-bestuur.
Ondanks het bereiken van een grens, heeft Zo is het een wezenlijke bijdrage geleverd
aan het opschuiven van die grens. Haar grote populariteit, vooral onder jongeren, dwong
de omroepbestuurders te onderkennen dat een kritische begeleiding van de partij de Vara
geen windeieren legde. Vandaar dat het omroepbestuur in de discussie over de banden
tussen partij en omroep gaandeweg zijn mening herzag.
Het bestuur besloot een tussenpositie in te nemen: de Vara mocht noch té volgzaam,
noch té kritisch zijn, stelde men eind 1966 vast. Op sociaal en politiek terrein moest de
omroep niet een eigen beleid voeren, maar werd hij geacht als zelfstandig oordelend orgaan “positief kritisch en loyaal” de PvdA en het NVV te volgen. Te allen tijde moest
voorkomen worden dat de Vara zélf partij werd in maatschappelijke discussies. Minderheidsstandpunten konden wel op televisie en radio gebracht worden, maar dan in een
“verantwoorde dosering”. Het was de taak van de Vara om zowel de ouderen vertrouwd te
maken met de verschijnselen van de nieuwe tijd, als de jongeren niet van zich te ver132
vreemden.
Vooral Rengelink hamerde erop dat de Vara het contact met de nieuwe generatie niet
mocht verliezen. In een gloedvolle toespraak tot de Verenigingsraad, die er duidelijk op
gericht was de gemoederen te sussen, betoogde hij in november 1966:
“Het zijn vooral [de voorlichtende programma’s] die het gezicht van de Vara bepalen: een gezicht, dat wellicht een aantal vertrouwde trekken zal moeten behouden,
maar dat zich vooral zal moeten aanpassen bij ontwikkelingen van deze tijd. [...] Wij
zullen ons in de begeleiding van wat er te zien is kritisch moeten durven opstellen,
zeker ten opzichte van hen, die zich ter ruste hebben begeven ‘in het bed van de
133
macht’, ook wanneer dit gezapige rust en zelfvoldaanheid in eigen kring betreft.”
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Met deze woorden schaarde Rengelink zich in feite achter de aanbevelingen van de Programma Adviesraad voor een meer kritische bejegening van partij en vakbeweging. En
hoewel de meningen van de Vara-bestuurders wel enigszins uiteenliepen, vertolkte hij toch
de heersende opvatting binnen het bestuur.
Zelfs Broeksz slikte eind 1966 zijn uitspraak over de Vara als ‘propaganda instituut’ in
en ontkende zelfs dat hij had gezegd dat men partij en vakbeweging kritiekloos moest
volgen. Alleen op momenten dat de omroep een partij in de partij dreigde te worden,
dienden programmamakers te kiezen voor het officiële PvdA-standpunt. Maar Broeksz
erkende daarbij tegelijkertijd dat er ten aanzien van de radio- en televisieprogramma’s
eigenlijk geen wetten opgelegd konden worden. Hoogstens kon men als bestuur een aan134
tal lijnen uitzetten.
Enerzijds schiep aldus de interne discussie die in deze jaren werd gevoerd meer ruimte
voor de programmamakers om zich kritischer op te stellen ten opzichte van de partij.
Anderzijds gaf het beleid dat de PvdA-politici voerden alle aanleiding tot een meer kritische benadering.
Sinds 1965 maakte de PvdA deel uit van het als vooruitstrevend te boek staande kabinet
Cals. Na jaren van oppositie, verwachtten de partijleiders dat het de PvdA in electoraal
opzicht goed zou doen om deel te nemen aan de regering. Dit bleek ijdele hoop: bij de
Statenverkiezingen van maart 1966 zakte de PvdA van 30 naar 23.5 procent van de
stemmen. En de uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen ruim twee maanden later
waren even verontrustend.
De geringe publieke waardering voor het beleid van de partij vormde desondanks geen
aanleiding om uit de regering te stappen. Terwijl men doorregeerde en ondertussen
trachtte hoofd te bieden aan het Amsterdamse rumoer dat in de zomer van 1966 de kop
opstak, nam het onbehagen binnen de PvdA over het pragmatisme en het paternalisme
van de leiding toe. Met name de jongere generatie ergerde zich aan de verstarring die de
partij als geheel leek te kenmerken. Voor hen was het een gouvernementele partij geworden, geleid door ‘regenten’ die in antwoord op acties van de jongeren de politie er met
135
wapenstok op uit liet trekken om de orde te herstellen.
In dit klimaat ontstond Nieuw Links, een groep jonge politici binnen de partij die er
naar streefde het socialisme van een nieuw elan te voorzien. Men verweet de PvdA onduidelijkheid, signaleerde tal van conservatieve trekken en beschuldigde de eigen leiders van
ondemocratisch handelen. Weliswaar bracht Nieuw Links geen uitgewerkte, ideologisch
onderbouwde visie op het socialisme, maar haar enthousiaste streven naar openheid en de
uiteenlopende vernieuwingen die zij voorstond, leverden de groep veel sympathie op.
Zo ook van de zijde van de jongere programmamakers bij de Vara, die veel van de onvrede over het beleid van de PvdA deelden. Vandaar deze programmamakers verheugd
reageerden toen ze merkten dat er beweging kwam in de partij. De beweging ontstond
bovendien dicht bij huis: naast Programma Adviesraad-lid Hans van den Doel waren ook
André van der Louw, hoofd van Vara’s persdienst, en Tom Pauka, documentairemaker bij
de Vara, betrokken bij het ontstaan van Nieuw Links. En onder de mede-ondertekenaars
van Tien over Rood, het eerste geschrift waarin Nieuw Links haar doelstellingen verkondigde, bevonden zich mensen als Vara-radioregisseur Gabri de Wagt en vaste Achter het
136
nieuws-medewerkers Cor van de Poel en Dick Verkijk.
Op het moment dat Tien over Rood begin oktober 1966 werd uitgebracht, besteedde
Achter het nieuws er ook vrij uitvoerig aandacht aan door middel van interviews met mede182
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auteur Han Lammers en PvdA-partijvoorzitter Sjeng Tans. En al eerder dat jaar had de
redactie in confrontaties met Joop den Uyl en Willem Drees (geïnterviewd ter ere van zijn
80e verjaardag) getracht het ongenoegen en de interne spanningen in de partij ter sprake
te brengen. Hoewel er daarbij scherpe, soms ook provocerende vragen werden gesteld,
waren deze interviews toch tamelijk genuanceerd. Zodanig dat het Algemeen Handelsblad
over het interview met Den Uyl repte van “een stukje zendtijd voor de politieke partijen”
en het “propaganda nieuwe stijl” noemde. De openhartige deemoed die Den Uyl in het
gesprek met Wigbold ten toon spreidde, werd suspect gevonden.137
Deze reactie illustreert het probleem waar Achter het nieuws in deze periode mee
kampte: met de traditie van propagandistische verslaggeving waar het programma uit was
voortgekomen in het achterhoofd, was het voor veel kijkers moeilijk om onbevangen de
vraaggesprekken te aanschouwen. De redactie was zich hier terdege van bewust. “[Ik]
voorspelde dat we, hoe we het ook zouden doen, kritiek zouden krijgen”, verklaarde Wigbold naar aanleiding van het interview met Drees.138 Normale kritische vragen zouden,
met name bij oudere Vara-leden, leiden tot wrevel over het gebrek aan respect, terwijl
vriendelijke vragen het gebruikelijke commentaar zou opleveren over socialisten die elkaar
altijd dekten. Interviews met leden van de PvdA en andere gelijkgestemden waren volgens
Wigbold daarom veel lastiger dan interviews met erkende ‘tegenstanders’. Commentaar
bleef nooit uit.
De redactie deed, met haar toenemende aandacht voor de kritiek op en het rumoer
binnen de partij, haar best. Maar het gereserveerde enthousiasme waarmee Nieuw Links
werd onthaald, raakte spoedig overschaduwd door de Nacht van Schmelzer, die ruim een
week na het uitkomen van Tien over Rood plaatsvond. Als gevolg van de val van het kabinet Cals werden er vervroegde verkiezingen uitgeschreven. De PvdA voer een verkiezingscampagne met Den Uyl als lijsttrekker en de Vara had de taak deze naar behoren te verslaan.
Dat was een lastige taak. Bij de Vara speelde de nog altijd aanwezige fundamentele
loyaliteit ten opzichte van de partij. Maar formeel moesten de omroepen zich in aanloop
naar de verkiezingen, die in februari 1967 plaatsvonden, zelfbeperking opleggen bij poli139
tiek getinte uitzendingen. Een voorzichtige balans in dosering en aanpak was gedurende
de verkiezingsperiode geboden.
Niet iedereen vond dat dit gelukt was. De Programma Adviesraad signaleerde dat de
uitzendingen in de maanden voorafgaand aan de verkiezingen een meer propagandistisch
karakter hadden gekregen. Weliswaar werd daar aan toegevoegd dat het woord “propaganda” in het geval van Achter het nieuws bepaald te zwaar zou zijn, maar het was duidelijk
dat de Adviesraad problemen had met de verschuiving van zo objectief mogelijke informatie naar een wat meer politiek gekleurde voorlichting die de raadsleden bij de actualiteiten140
rubriek meenden waar te nemen.
Kritiek was er ook op de rol van Joop van Os. Sinds 1964 was hij, naast zijn werk als
politieke redacteur bij de televisie, actief als hoofd voorlichting van de PvdA. In die hoedanigheid reikte zijn invloed ver. Zo liet Van Os in 1966 aan PvdA-politici weten dat ze
bij Achter het nieuws “geen risico” liepen, aangezien ze inspraak konden krijgen in de
vragen die gesteld zouden worden.141 Aanvankelijk viel daar niemand over, maar na de
verkiezingen van 1967 trok de Programma Adviesraad aan de bel. Men vond Van Os’
functie als publiciteitschef “moeilijk te verenigen met de distantie ten opzichte van het
partij standpunt dat [...] een presentator van Achter het nieuws als zodanig moet kenmerken”.142 Een opvatting die sommige redacteuren achteraf ook deelden. “Het was een kwa183
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lijke vermenging van functies”, oordeelde Achter het nieuws-redacteur Hans Jacobs jaren
later. “Op formele gronden hadden we daar nooit mee mogen instemmen.”143 Overigens is
het opmerkelijk dat de Programma Adviesraad wel commentaar had op de dubbelfunctie
van Van Os, maar niet viel over het feit dat Wigbold kandidaat voor de PvdA was geweest
bij de verkiezingen.
De kritiek van de Adviesraad bleef in 1967 in het luchtledige hangen. Het dagelijks
bestuur liet weten geen principiële bezwaren te hebben tegen ‘partijdigheid’. Ze verwierp
zelfs de stelling van de Adviesraad dat de Vara in de verkiezingstijd “objectieve voorlichting” moest verschaffen. Naar de opvatting van de bestuursleden was dat een heilloze
term, en had men eerder problemen met een “noodzakelijkerwijs gespeelde” onpartijdig144
heid. Voor voorzitter Broeksz stond vast dat de kijkers en luisteraars behoefte hadden
aan uitgesproken standpunten en niet aan uitzendingen waar volkomen neutraal een
aantal meningen werden weergegeven.
Wel werd erkend dat er zich een ontwikkeling had voorgedaan. “Vroeger kon veel
meer een partijstandpunt worden aangehouden”, constateerde een bestuurslid. “Thans
werkt het irriterend op mensen wanneer men zo precies de weg weet, welke dan nog bovendien identiek blijkt aan de weg, die de partij aangeeft.”145 Dit nam niet weg dat geëngageerde journalistiek te verkiezen was boven het koel registreren van de feiten. De PvdA
bedankte de Vara na afloop van de verkiezingen in februari 1967 ook voor de “meer dan
‘gewone’ medewerking” op radio en televisie.146
Maar voor de programmamakers was het de vraag hoe te handelen indien de partij
duidelijk verdeeld bleek en er niet eens sprake was van één door de partij aangegeven weg.
De verkiezingen van 1967 hadden geen einde gemaakt aan de neerwaartse spiraal waarin
de partij zich sinds het begin van de jaren zestig bevond. Met Den Uyl als lijsttrekker
verloor de PvdA fors en tuimelde van 43 naar 37 zetels. Dat was de slechtste uitslag sinds
de oorlog. In de daarop volgende maanden werd er, aangevuurd door de vertegenwoordigers van Nieuw Links, hevig gediscussieerd over de toekomst van de partij.
Dat de interne verwarring groot was, bleek toen Achter het nieuws in oktober 1967 een
147
forumdebat uitzond met de vertwijfelde aanhef “Wat wil de PvdA nu eigenlijk?”. Aan
het partijcongres ruim een maand later werd een uitvoerige voorbeschouwing besteed,
terwijl het congres zelf in een extra uitzending live via interviews verslagen werd. Nieuw
Links boekte op dit congres als pressiegroep een opmerkelijk succes door zeven van haar
vertegenwoordigers in het partijbestuur te laten verkiezen. Met deze verkiezing keerde de
rust echter nauwelijks terug in de PvdA.
Confrontaties binnen het partijbestuur bleven aan de orde van de dag en
culmineerden in een dramatisch conflict over de positie van de fractievoorzitter in september 1968. De Nieuw Linksers dienden in het begin van die maand een nota in waarin
zij pleitten voor meer dualisme tussen het partijbestuur en de fractie. Partijleider Den Uyl
interpreteerde de nota als een motie van wantrouwen aan zijn adres en reageerde fel op de
‘ontplofsituatie’ die in zijn partij dreigde te ontstaan. Geruchten over een mogelijke breuk
binnen het partijbestuur lekten aan alle kanten naar buiten. De crisissituatie werd uiteindelijk bezworen doordat de Nieuw Links-aanvoerders zich verzoenend opstelden en aan148
gaven niet een conflict te willen forceren.
Gedurende deze discussie hield Achter het nieuws zich opvallend stil. Pas na afloop van
het conflict besteedde de rubriek door middel van een interview met Den Uyl aandacht
aan de zojuist gesmoorde crisis.149 Daarmee was het zelfs voor het eerst sinds het partijcongres van november 1967 dat het programma weer specifiek inging op de problemen en
184
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discussies binnen de PvdA. Een trage, en daarmee verdachte reactie, oordeelden sommige
buitenstaanders.
De redactie van de grote concurrent Brandpunt zag haar kans schoon en merkte, nog
voordat Achter het nieuws het vraaggesprek met Den Uyl uitzond, in een van haar uitzendingen fijntjes op hoe merkwaardig het was dat de Vara-televisie het onderwerp had laten
liggen. En ook de Volkskrant signaleerde dat een bijna potsierlijke situatie dreigde te ontstaan indien de redactie van Achter het nieuws niet nader op het gerezen conflict inging.
De uitzending van het ‘gesprekje’ met Den Uyl achtte men nauwelijks een afdoende reactie. Er waren volgens de Volkskrant heel wat meer ambitieuze manieren te bedenken om
een kritisch verslag van de crisis te maken. “Een paar jaar geleden was dat voor de Vara
misschien een moeilijke opgave geweest”, schreef de krant. “Maar nu zij onafhankelijker
150
van de partij opereert [...] zou je verwachten dat dit een stuk gemakkelijker ligt.”
Het verweer tegen deze kritiek maakte duidelijk dat men met de opmerkingen een gevoelige snaar had getroffen. Wigbold voelde zich geroepen om in een uitzending op de
sneer van de Brandpunt-redactie terug te komen en beschuldigde Brandpunt ervan zelf ook
boter op het hoofd te hebben.151 Toch moet het voor de eindredacteur moeilijk te verteren
zijn geweest dat zijn rubriek impliciet op haar journalistieke integriteit en kwaliteit werd
aangevallen. Het prikkelde hem om in de toekomst alerter op de gebeurtenissen binnen de
PvdA te reageren.
Tegelijkertijd was bij de PvdA een verandering in houding merkbaar. Vooral jongere
politici beseften in toenemende mate dat het helemaal niet zo goed was voor een PvdApoliticus om alleen en uitsluitend bij de Vara op te treden. Zo meldde PvdA-voorman
Den Uyl aan Piet te Nuyl dat hij niet stond te springen om in Achter het nieuws te verschijnen. Als hij de mogelijkheid kreeg om bij Brandpunt in de uitzending te zitten, vond
Den Uyl dat veel belangrijker. Hij sprak dan immers niet alleen voor bekeerlingen. Redacteuren bij de Vara klaagden tijdens de verkiezingscampagne van 1967 ook dat de PvdAlijsttrekker vaak weigerde aan uitzendingen mee te werken. “Dat was ook een belangrijke
reden waardoor wij van onze kant uit onze netten verder gingen opengooien”, verklaarde
152
Te Nuyl achteraf.
De roep binnen de partij om de banden met de Vara te verbreken was bovendien
nooit helemaal verstomd en klonk weer luid in de herfst van 1967. Een van de PvdAafdelingen diende hiertoe een officieel voorstel in bij het partijcongres. Het vormde deel
van een bredere discussie over de ontkoppeling van de band tussen de partij en de traditionele leden van de Rode Familie. Binnen de omroep werd er geprikkeld op deze geluiden
gereageerd: oplettendheid was geboden.153
Maar de toenemende ontzuiling en de zich snel opvolgende ontwikkelingen op maatschappelijk en politiek terrein brachten ook de Vara ertoe zich te bezinnen op haar eigen
positie. In navolging van de discussie die binnen de PvdA werd gevoerd, gingen de omroepbestuurders nadenken over de wenselijkheid van het handhaven van de ‘oude’ banden. Deze vraag werd des te dwingender door de opkomst van nieuwe progressieve partijen als PSP en D’66 en afsplitsingen als de PPR en (later) DS’70. Ook de razendsnelle
neergang van de ‘partijkrant’ Het Vrije Volk, die sinds 1962 haar oplage zag dalen en in de
tweede helft van de jaren zestig in een vrije val terecht leek gekomen, zal het Vara-bestuur
154
aan het denken hebben gezet.
In juni 1968 bracht een interne commissie een rapport uit waarin gepleit werd voor
een verruiming van de doelstellingen. De Vara moest niet alleen dienstbaar zijn aan het
democratisch socialisme, maar diende ook steun te verlenen aan andere vooruitstrevende
185
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partijen en groeperingen. De wijzigingen in de statuten die deze verruiming mogelijk
maakten, werden uiteindelijk in mei 1969 door de Verenigingsraad goedgekeurd. Daarmee kwam er formeel een einde aan de exclusieve verhouding tussen de PvdA en de
Vara.155
Aldus dwongen de ontwikkelingen die zich in de loop van de jaren zestig voordeden
de Vara er langzaam toe haar positie ten opzichte van de PvdA te herzien. Daar waar
Broeksz nog in 1966 repte over de Vara als ‘propaganda instituut’ van de partij, liet hij
drie jaar later een beduidend ander geluid horen. “De Vara heeft een duidelijk standpunt”,
verkondigde hij in een interview in Vrij Nederland.
“Maar ik geloof wel dat het verkeerd is om de omroep te nauw te binden aan de
partij. We werken onafhankelijk. Los van de partij en vakbeweging is voor onze
156
omroep een levensnoodzakelijkheid.”
Deze kentering had zijn weerslag op de inhoud van de uitzendingen. De Varaprogramma’s stonden steeds minder in dienst van het voeren van propaganda. Maar dit
nam niet weg dat de omroepbestuurders wel vast bleven houden aan het idee dat een van
de belangrijkste taken van de Vara lag in het verschaffen van voorlichting over de doelstellingen van de PvdA. Dit, zo liet televisiesecretaris Rengelink nog aan het eind van 1968
weten, was zinvoller dan het telkens weer tot uitdrukking laten komen van de verschillen
157
in de partij. Met de uitvoerige aandacht die Achter het nieuws besteedde aan het tumultueuze PvdA-congres in maart 1969 werd echter duidelijk dat die verschillen niet te negeren waren.
Achter het nieuws en het PvdA-congres

Het 12e congres van de Partij van de Arbeid had alles in zich om een enerverende gebeurtenis te worden. Nadat de crisis binnen het partijbestuur in september 1968 zich slechts
met moeite had laten sussen, was het de vraag hoe het partijcongres zich in deze rumoerige
situatie op zou stellen.158
Onder de aanhangers van Nieuw Links leefde hooggespannen verwachtingen over de
resultaten die de jonge politici ditmaal zouden behalen. Tegelijkertijd had de handelswijze
van Nieuw Links in de voorafgaande drie jaar ook voor groeiende irritatie gezorgd. Ontstaan als een groepje gelijkgestemden, waren de Nieuw Linksers gewend in een select
gezelschap plannen en strategiën te bedenken en die vervolgens zo effectief mogelijk uit te
voeren – vaak de partijbureaucratie passerend. Het losse, schijnbaar weinig gestructureerde
karakter van haar activiteiten zorgde voor veel verwarring en zelfs wantrouwen bij oudere
partijleden. Oud-fractievoorzitter Anne Vondeling klaagde voorafgaand aan het congres
van 1969 dat Nieuw Links té vaak de spelregels van het politiek fatsoen had overtreden.
“Zoekt men [...] naar macht die niet verkregen is door geschonken vertrouwen op grond
van gebleken kundigheden en karakter, maar die het resultaat is van handig manipuleren
159
bij verkiezingen, dan graaft men zijn eigen graf”, waarschuwde hij.
Een essentieel onderdeel van het partijcongres, dat van 6 tot 8 maart 1969 in Den
Haag plaatsvond, was de verkiezing van het nieuwe partijbestuur. Voor Nieuw Links
vormde dit een belangrijk moment om te testen hoe haar invloed zich had ontwikkeld.
Op vrijdag 7 maart werden al vijf vertegenwoordigers van Nieuw Links in het partijbestuur gekozen. Van de tien kandidaten die de volgende dag voor herstemming in aanmer186
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king kwamen, behoorden vijf tot de groep van vernieuwers.
In een poging het congres onder druk te zetten, produceerden de reeds verkozen
Nieuw Links-politici André van der Louw en Ger Klein een stencil waarin ze verklaarden
dat alleen de verkiezing van het bewuste vijftal een garantie was voor werkelijke vernieuwing. Indien het congres deze aanbeveling niet opvolgde, zo waarschuwde het tweetal, zou
“de ellende van de afgelopen jaren” zich herhalen.160
Om hun eisen kracht bij te zetten, lieten de twee Nieuw Linksers zich bovendien tegenover enkele bevriende journalisten ontvallen dat ze overwogen hun eigen verkiezing
niet te aanvaarden als het congres een “verkeerde” keuze maakte. Een interessant nieuwsfeit dat de ochtendkranten van zaterdag 8 maart uitgebreid meldden. Op het laatste moment besloten Van der Louw en Klein echter af te zien van hun plan om het stencil die
zaterdag onder de congresgangers te verspreiden. Daarmee konden ze niet verhinderen dat
een aantal exemplaren toch in circulatie kwam en de nodige stof deed opwaaien.
Felle beschuldigingen over het uitoefenen van onaanvaardbare druk bleven niet uit.
Nieuw Links zou een partij in een partij zijn geworden en zich bedienen van ongeoorloofde middelen. Maar de actie leek succes te hebben: vier van de vijf voorgestelde Nieuw
Linksers werden in het partijbestuur verkozen, waarmee de groep een groot aandeel bin161
nen dit partijorgaan kreeg.
Een ander punt dat het 12e partijcongres domineerde was de discussie rond het al dan
niet erkennen van de DDR. De kwestie van de onvoorwaardelijke erkenning van de DDR
was al sinds het ontstaan van Nieuw Links een fundamenteel punt voor de vernieuwers.
Sommige oudere PvdA-politici klaagden dat het zelfs een toetssteen dreigde te worden
voor de progressiviteit van de partijleden. Dat was een in hun ogen onterecht meetinstrument, aangezien de zaak ingewikkelder lag dan Nieuw Links deed voorkomen.162 Het
leverde verhitte debatten in Den Haag op die zich slechts met moeite lieten sussen door de
congresvoorzitter. Het resultaat was een tumultueus partijcongres. “Niemand [...] die er
bij geweest is”, schreef een deelnemer later, “zal de verwarring, de bittere strijd, de vrolijke
ogenblikken ooit vergeten.”163
De redactie van Achter het nieuws besloot ruim aandacht te besteden aan het congres. Op
de laatste dag van de bijeenkomst, zaterdag 8 maart, verzorgde zij twee uitzendingen. De
eerste was een ingelaste extra uitzending die in de vroege avond, vanaf 17.45 uur, live
vanuit een studio in Den Haag werd uitgezonden. Hierin interviewden redacteuren Koos
Postema en Hans Jacobs vijftig minuten lang vertegenwoordigers van de verschillende
groeperingen binnen de PvdA. Aldus werden onder andere de Nieuw Linksers Van der
Louw en Han Lammers, fractievoorzitter Den Uyl en de net tot partijvoorzitter verkozen
164
Vondeling onderhouden over de resultaten van het een uur eerder beëindigde congres.
De tweede uitzending betrof een reguliere aflevering van Achter het nieuws die geheel
in beslag werd genomen door een 25-minuten durende filmische ‘impressie’ van het congres van de PvdA. Het team van de actualiteitenrubriek was onder leiding van eindredacteur Wigbold op volle sterkte uitgerukt naar Den Haag en had, naast de al eerder genoemde Postema en Jacobs, ook redacteur Ben Elkerbout, camera-assistent Jan Kloek en
de twee cameramannen Frans Verheij en Huib de Ru ingezet. Gedurende het hele congres
werd er gefilmd, zij het dat men na de ochtendsessie op zaterdag terug moest keren naar
Hilversum om op tijd het filmmateriaal te kunnen ontwikkelen en monteren. Het resultaat, dat later op de avond vanaf 21.40 uur werd uitgezonden, laat zich het best omschrij165
ven als een voorbeeld van cinéma vérité.
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De reportage was niet voorzien van enig commentaar en behelsde een montage van
discussies, toespraken en ‘momenten’ tijdens het congres. De reportage was evenmin
geheel chronologisch in opbouw en dit, gekoppeld aan het ontbreken van uitleg van buitenaf, zorgde ervoor dat er slechts in beperkte mate informatie over de feitelijke gang van
zaken uit te destilleren viel. Wat de reportage wel bood was een goede indruk van de sfeer
van het congres.166
Geopend werd met een vrij traditioneel, welhaast klassiek establishing shot, waarbij een
camera vanaf grote hoogte de volle congresruimte toonde. Vervolgens zwenkte de camera
naar het podium dat letterlijk het toneel zou worden van de vele confrontaties. Aansluitend volgden close-up gefilmde fragmenten van een opzwepende rede van Van der Louw.
De hierna vertoonde beelden van fel discussiërende congresleden in de gangpaden van de
congresruimte, gevolgd door een toespraak van een jonge spreker die kritiek uitte op
Nieuw Links, maakten snel duidelijk dat er verdeeldheid op het congres heerste.
Een groot aantal scenes werd besteed aan de wijze waarop de kandidaatstelling voor
leden van het partijbestuur en hun aansluitende verkiezing zich voltrok. Het was typerend
voor de cameravoering dat, terwijl een spreker verklaarde dat de kiezers “de figuur van
Vondeling” niet zouden accepteren en hij daarom “de vernieuwer” Van der Louw als
partijvoorzitter verkoos, de camera naar Van der Louw en Vondeling zwenkte en hun
onderling uitgewisselde blikken in close-up filmde.
Er werd veel gebruik gemaakt van de zoomlens, die vaak genadeloos de vertwijfelde
gelaatsuitdrukkingen in beeld bracht van PvdA-kopstukken en sprekers wier betogen
door de congresvoorzitter werden afgekapt. De verkiezing van de leden van het partijbestuur culmineerde in het bekendmaken van de uitkomst. Terwijl de congresvoorzitter deze
voor Nieuw Links gunstig uitgevallen uitslag voorlas, volgde de camera Van der Louw die
op de achtergrond enthousiast opsprong en zijn befaamd geworden vreugdevolle ‘berendans’ uitvoerde.
Taferelen van chaotische blijdschap onder de aanhangers van Nieuw Links werden afgewisseld met achter het katheder gevoerde discussies over de vraag of de leden van het
nieuwe partijbestuur wel met elkaar konden samenwerken. Deze discussie was nog tam
vergeleken met het rumoer dat ontstond rond het al dan niet in stemming brengen van
een amendement over de erkenning van de DDR. Procedurele fouten aan de zijde van de
congresleiding veroorzaakten een steeds feller wordende reactie. Tussentijds overleg met
fractieleider Den Uyl achter de tafel van de congresvoorzitter werd van een afstand gefilmd, terwijl een richtmicrofoon de geëmotioneerde gesprekken haarscherp opving. “We
worden belachelijk gemaakt door Links”, waarschuwde een partijlid. “Den Uyl wees voorzichtig, de partij gaat naar de bliksem zo!”
Ook de verwarde discussies onder de aanhangers van Nieuw Links werden getoond.
Toen het erop leek dat het bewuste DDR-amendement niet in stemming zou worden
gebracht, probeerde Jaap Burger vanaf de zijkant van het podium de congresvoorzitter op
zijn fouten te wijzen. Maar de camera had nauwelijks oog voor deze actie, aangezien een
ouder PvdA-lid voor de tweede keer het podium opstormde om zijn ongenoegen – “Het
is gemeen, verdorie!” – luidkeels kenbaar te maken. Vondeling moest er aan te pas komen
om als een schoolmeester de zaal bestraffend toe te spreken met het verzoek de orde niet
verder te verstoren.
Na het tonen van al deze opwinding, eindigde de reportage relatief rustig met een tamelijk lang fragment uit een toespraak van de inmiddels tot partijvoorzitter gekozen Vondeling. Hierin bracht hij de excuses over van Van der Louw en Klein voor hun pogingen
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het congres onder druk te zetten, en verklaarde hij dat het partijbestuur geen groepsvorming in zijn midden zou dulden. “Namens alle leden van het nieuwe partijbestuur kan ik
u mededelen dat wij ons werk in kameraadschappelijke geest willen doen en dat wij vertrouwen hebben in een vruchtbare samenwerking.” Met deze woorden, waar de kijker op
basis van het voorgaande de nodige vraagtekens bij kon plaatsen, eindigde Vondelings
toespraak, en daarmee ook de reportage.
Vanuit de studio in Hilversum leverde Wigbold ter afsluiting van de uitzending nog
een kort commentaar. Zijns inziens was het een slecht congres geweest: slecht qua sfeer en
vergadertechniek, met een rammelende congresleiding en – als gevolg daarvan – chaotische situaties. De aanhangers van Nieuw Links hadden zich volgens hem soms onverdraagzaam getoond. Maar, meende Wigbold, de schrik zat er na dit congres misschien wel
zódanig in dat men nu eindelijk over de partij zélf zou gaan praten, in plaats van over de
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vleugels binnen de partij.
Bij de Vara, althans bij haar Programma Adviesraad, was er voor dit slotcommentaar veel
waardering. Onder de gegeven omstandigheden werd het als “bijzonder evenwichtig”
beschouwd. De meningen over de reportage waren echter sterk verdeeld.
Een deel van de Adviesraad was van mening dat de gefilmde congresimpressie een onvolledig en daardoor niet geheel juist beeld van het congres had gegeven. Andere leden
meenden daarentegen dat Achter het nieuws er juist wél goed in geslaagd was de kijkers een
168
waarheidsgetrouwe indruk te geven van het chaotische en “weinig geslaagde” congres.
Ook bij de televisiesectie overheerste de mening dat de reportage, mede omdat het “heet
van de naald” kwam, het congres qua toon en sfeer goed getroffen had.169
Vergelijkbare geluiden waren te horen in de pers, waar de televisierecensent van de
NRC meldde dat de “flitsende reportage” hem een duidelijk beeld van de gebeurtenissen
had gegeven. Aangezien op dit PvdA-congres de chaos en de emoties onmogelijk genegeerd konden worden, verheugde het de recensent dat Achter het nieuws had afgezien van
de “zoals vroeger” gebruikelijke strakke registratie van sprekers, een verkiezingsuitslag en
korte interviewtjes na afloop.170 Voor De Tijd had de reportage nog een onverwacht bijeffect. “Als de makers van deze film de bedoeling hebben gehad dit congres in het bijzonder
en alle congressen in het algemeen belachelijk te maken, zijn ze daar voortreffelijk in geslaagd”, constateerde de recensent.171
Dat de reportage op veel kijkers een ontluisterende, of op zijn minst onthullende indruk maakte, is begrijpelijk. Los van het feit dat het inderdaad een enerverend en emotioneel congres was geweest, versterkte de redactie van Achter het nieuws door haar wijze van
cameravoering, geluidsregistratie en montage de dramatiek.
Regelmatig werd gebruik gemaakt van de zoomlens, die indringende close-ups produceerde van de belangrijkste hoofdrolspelers. Vooral de reacties van Van der Louw werden
gevolgd, waarmee zijn centrale rol in de getoonde intriges werd benadrukt. Ook de beweeglijke cameravoering en camerazwenkingen van en naar het podium verhoogden de
dynamiek. Samen met het veelvuldig inzoomen, creëerde dit een spanning die een extra
dimensie toevoegde aan het geagiteerde gedrag vóór de camera. De cameramannen hadden vooral oog voor hevig gesticulerende congresdeelnemers en oploopjes aan de rand van
het podium of in de wandelgangen. Daarnaast werd met het in beeld brengen van pijnlijke ogenblikken – publiek dat begon te giechelen en “boe” riep nadat Vondeling om orde
had gemaand of de congresvoorzitter die vergeefs trachtte af te hameren – de indruk versterkt dat de partijleiders de controle kwijt waren.
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De geluidsregistratie was opmerkelijk helder. Met de podiummicrofoons en een
draagbare richtmicrofoon werden tal van onderlinge gesprekken en opmerkingen opgepikt
die een normale congresdeelnemer nooit allemaal ter ore zouden zijn gekomen.172 Voor de
kijker, overspoeld door de kakofonie aan stemmen, was het soms lastig te achterhalen wie
aan het woord was. Vaak werd er ook buiten het blikveld van de camera iets geroepen, wat
de indruk gaf dat er van alles aan de hand was en het gebodene nog maar het topje van de
ijsberg kon zijn.
De montage leek deze sensatie door haar fragmentarische aanpak te verhevigen. Feitelijk beschouwd was het een nogal onevenwichtige, rommelige reportage; niet verwonderlijk gezien de zeer korte tijdspanne van een paar uur waarin het filmmateriaal ontwikkeld,
uitgezocht, gesynchroniseerd en gemonteerd moest worden.
Qua opbouw was het geen helder journalistiek verslag, noch een uitgebalanceerde sfeerreportage. De grootste stijlbreuk vormde het lange, afsluitende fragment van de toespraak
van Vondeling. Een bewuste keus: zo wilde de redactie de kijkers informeren over de stand
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van zaken binnen het nieuwe partijbestuur. Daarmee vormde het een merkwaardige apotheose van een reportage die in opzet juist niet bedoeld was om feitelijke informatie te verschaffen, maar vooral de sfeer van het rumoerige partijcongres wilde overbrengen.
“Ook een informatieve uitzending moet drama en spanning hebben”, schreef Wigbold
in 1966.”174 Dat bood deze reportage zeker. De gerezen conflicten tussen de diverse groeperingen binnen de PvdA werden als het ware ‘journalistiek uitgebuit’ door de redactie van
Achter het nieuws.175 Maar dit gebeurde wel pas na een periode waarin de actualiteitenrubriek
zich voorzichtig of zelfs afzijdig had opgesteld als het ging om conflicten binnen de PvdA. In
de tweede helft van de jaren zestig besteedde de redactie weliswaar aandacht aan de confrontaties binnen de partij, maar een duidelijke stellingname bleef uit. Bij dit soort interne vraagstukken, zo verklaarde Wigbold achteraf, had zijn redactie de neiging om zich terughoudend
op te stellen en te zeggen: “We laten beide partijen aan het woord en verder niets.”176 Een
commentaarloos televisieverslag in cinéma verité-stijl bood aldus de mogelijkheid de chaotische verdeeldheid te tonen, zonder dat de redactie partij hoefde te kiezen.
Achter het nieuws besteedde aansluitend ruim aandacht aan de nasleep van het rumoerige partijcongres. In de daaropvolgende week bracht de redactie eerst een studiodebat
tussen de oude Willem Drees en een nieuw verkozen partijbestuurder, de Nieuw Linkssympathisant Laurens ten Cate. Aansluitend werd enkele dagen later Vondeling als nieuwe voorzitter van de PvdA door Wigbold in de studio ondervraagd.177 In beide uitzendingen werd de balans van het congres opgemaakt en de toekomst van de partij bediscussieerd. Aldus werd op een meer afstandelijke, analyserende wijze verslag gedaan van het
gewoel binnen de PvdA en de opvattingen over Nieuw Links.
“De PvdA heeft nu twee boze gezichten en dat bevordert niet de duidelijkheid”, verklaarde Drees misprijzend tijdens het studiodebat. “Een groot deel van de kiezers zal zich
afwenden van een partij die zich zo heeft tentoongesteld.”178 Hoe wrang moet het voor
hem geweest zijn om te constateren dat juist Vara’s Achter het nieuws die twee gezichten in
hun volle, onverhulde glorie aan de kijkers had gepresenteerd.
Gewijzigde doelstelling

De verschillen in de wijze waarop de Vara-televisie verslag deed van de PvdA-congressen
in 1959 en 1969 zijn aanzienlijk. Zo was er een opvallend verschil in de vormgeving van
reportages. De afstandelijke Polygoon-stijl die de uitzending van Mensen, dingen, nu ken190
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merkte, had bij de reportage van Achter het nieuws plaatsgemaakt voor een zeer betrokken
en beweeglijke cinéma vérité-stijl.
Tegelijkertijd hadden de reportages in retorisch opzicht een verschillend effect. Bij de
uitzending uit 1959, met een commentaarstem die als de Voice of God het publiek vertelde
hoe het de beelden moet interpreteren, werden duidelijke opvattingen geponeerd, terwijl
de impressionistische aanpak bij de reportage uit 1969 ertoe leidde dat het publiek zelf een
mening mocht vormen over het gebodene.
Deze verandering in stijlconventies hing samen met een gewijzigde doelstelling en beroepsopvatting van de programmamakers. Bij het verslag van het PvdA-congres van 1959
stond duidelijk het voeren van propaganda centraal, terwijl bij het congres van 1969 een
journalistieke registratie het doel was geworden. En waar de Vara-televisie eind jaren vijftig volstond met één reportage over het partijcongres, werd eind jaren zestig bij Achter het
nieuws de reportage omlijst door een hele reeks van kritische interviews over de gebeurtenissen tijdens het congres. In dat opzicht was de verslaggeving aanzienlijk uitgebreider,
veelzijdiger en evenwichtiger.
Toch kan niet geconcludeerd worden dat de redactie van Achter het nieuws zich onafhankelijk en objectief tegenover de PvdA opstelde. Het verwijt dat de rubriek zich in de
tweede helft van jaren zestig schuldig maakte aan “propaganda nieuwe stijl”, zoals een
krant schreef, was overtrokken. Maar het was wel duidelijk dat de fundamentele loyaliteit
ten opzichte van de Rode Familie die het omroepbestuur voorstond, ook door een deel
van de redactie werd gedeeld.
Het feit dat Wigbold zelf bij de verkiezingen van 1967 kandidaat was voor de PvdA,
illustreert hoe betrokken hij was bij de partij. Hij leek van mening dat de combinatie van
onafhankelijke journalistiek en een vorm van dienstbaarheid aan de PvdA mogelijk moest
zijn. Niet alle redacteuren waren het hiermee eens, maar erg veel werd er ook niet over
gediscussieerd, wat samenhing met een gebrek aan politieke belangstelling bij een deel van
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de redactie. Deze omstandigheden leidden ertoe dat de berichtgeving over de PvdA
eerder neutraal, informatief en observerend was, dan oordelend of polariserend, zoals bij
veel van de berichtgeving van Achter het nieuws over andere politieke partijen.
In vergelijking hiermee toonde de redactie van Brandpunt zich veel kritischer ten opzichte van de ontwikkelingen binnen de KVP en verwante katholieke organisaties. Dat
gebeurde met name in de maandelijkse parlementaire rubriek Vanavond in Nieuwspoort
die de redactie vanaf begin 1965 op het scherm bracht. Daartoe moest overigens wel eerst
een vernieuwing bij de redactie worden doorgevoerd, aangezien de zittende parlementair
medewerker van Brandpunt, Loek Leijendekker, zijn relaties binnen de KVP niet wilde
verspelen door conflicten binnen de partij naar buiten te brengen. Hoofdredacteur Richard Schoonhoven ging toen bewust op zoek naar een jongere redacteur die dat wel
aandurfde en nam Ad Langebent, afkomstig van de sociaal-economische redactie van de
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Volkskrant, in dienst.
Langebent werd de vaste man in Den Haag en presenteerde samen met Frits van der
Poel Vanavond in Nieuwspoort. Hierin werden steeds twee partijen met conflicterende
standpunten tegenover elkaar geplaatst, waarmee de redactie nadrukkelijk brak met de
traditie van depolitisering die de politieke verslaggeving lang kenmerkte. Ook de interne
verdeeldheid binnen de KVP werd zonder veel schroom aan de kaak gesteld. Tot op zeker
hoogte werden katholieke politici zelfs steviger aangepakt dan die van andere partijen,
stelde oud-redacteur Ed van Westerloo in een terugblik. “Om niet verdacht te worden van
‘we hangen aan de rokken van de KVP’ waren we denk ik scherper in interviews met
191
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KVP-politici dan andere politici.”181
Dat viel bij een deel van het publiek in goede aarde. “Zijn er knelpunten in de KVP of
andere katholieke organisaties, de Brandpunters gaan er onmiddellijk op af en stellen
vragen die de kern van de moeilijkheden raken”, constateerde een televisierecensent goedkeurend in maart 1965.182 Maar binnen de katholieke wereld was het even wennen. Katholieke bestuurders klaagden midden jaren zestig bij de KRO dat de redactie er blijkbaar
op uit was om onaangename opmerkingen te maken over andere katholieke instellingen.
En ook gewone KRO-leden signaleerden dat programma’s als Brandpunt “de katholieke
zaak en zeker de KVP langzamerhand meer schade dan goed [...] doen”.183
De behandeling van de politici was zelfs dermate kritisch dat in de maanden voorafgaand aan de Provinciale Staten-verkiezingen van maart 1966 de politieke leiders van de
KVP minstens vijf keer weigerden om zich door redacteuren van Brandpunt te laten interviewen. Het deed de verstandhouding geen goed. De Nacht van Schmelzer in oktober
1966 vormde aansluitend een belangrijk breukpunt in de verhouding tussen de katholieke
partij en de omroep. In zekere zin symboliseerde die gebeurtenis de emancipatie van de
politieke verslaggeving. Tijdens de nacht zegde de KVP-fractie het vertrouwen op in hun
eigen minister-president, Jo Cals. De documentaire impressie die Brandpunt van de nacht
maakte portretteerde de KVP-ers als weinig integere politici die bereid bleken hun partijgenoot een dolkstoot in de rug te geven. De sympathie van de redactie lag daarbij duidelijk bij de weggestuurde Cals. Aansluitende interviews met de hoofdrolspelers in Vanavond
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in Nieuwspoort waren even confronterend.
De KVP-politici voelden zich zeer ongemakkelijk bij de scherpe ondervraging door de
redactie en deden daarover luidkeels hun beklag.De redactie van Brandpunt werd echter
gedekt door haar voorzitter en omroepbestuur. Weliswaar maande die de redacteuren
voorzichtiger te opereren, maar tegelijkertijd benadrukte de KRO-leiding dat de omroep
er niet was om de belangen van de KVP te dienen.185 In tegenstelling tot de Vara, die zich
statutair verbonden had aan de PvdA, was de KRO niet op die manier formeel gekoppeld
aan de KVP.186 “Wat ik de KRO helemaal voor vind hebben op de Vara bijvoorbeeld, is
dat wij niet zo aan een partij vastzitten”, constateerde Brandpunt-redacteur Van der Poel
eind 1966 in een interview. “Wij staan echt objectief tegenover de KVP – die wordt even
hard door ons aangepakt als laat ik zeggen de socialisten.”187 Het noopte de voorlichter van
de KVP ertoe om bij Schoonhoven te klagen dat de socialistische politici bij de Vara nog
wel alle ruimte kregen, terwijl Brandpunt de KVP-politici op een achterstand zette. In een
reactie liet de Brandpunt-hoofdredacteur koeltjes weten dat de journalistieke emancipatie
binnen de KRO kennelijk verder was voortgeschreden dan bij de Vara.188
De uitspraken van Van der Poel en Schoonhoven waren zonder twijfel mede ingegeven door de sfeer van concurrentie tussen beide actualiteitenrubrieken. Toch hadden zij
niet helemaal ongelijk. Achter het nieuws had zich onder Wigbold ontworsteld aan de
opvatting dat de rubriek er was om propaganda voor de PvdA te maken. Maar de volledige loskoppeling van de banden tussen de partij en de redactie was niet aan de orde. Hiermee bleef Achter het nieuws een in essentie partijdige rubriek.
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8
HET DOORBREKEN VAN SEKSUELE TABOES

Op 9 mei 1967 verschijnt een vrouw van middelbare leeftijd met een vlinderbril en net
gekapt haar op televisie. Haar beschaafde accent lijkt haaks te staan op wat ze vertelt: ze
heeft al drie keer illegaal abortus laten plegen. “Ik heb namelijk jarenlang een verhouding
gehad met een man met wie ik niet kon trouwen.” Daarom was het krijgen van kinderen
voor haar niet verantwoord.
De vrouw lacht ongemakkelijk naar de interviewer terwijl ze uit de doeken doet hoe ze
bij haar laatste zwangerschap naar ‘vieze juffrouwen’ ging om clandestien abortus te laten
verrichten. Verschillende pogingen mislukten. Uiteindelijk kwam ze via via bij een vrouw
in een Amsterdamse achterbuurt terecht die met een slangetje zeepsop in haar baarmoeder
spoot. “Heel pijnlijk, heel naar”, aldus de geïnterviewde vrouw. Maar het werkte: de
vrucht werd afgedreven.
Het was voor het eerst dat iemand openlijk op de Nederlandse televisie vertelde hoe zij
abortus had laten plegen. En daar bovendien aan toevoegde dat ze spijt noch wroeging
voelde over haar daad. De bekentenis van deze vrouw maakte deel uit van een themauitzending van Achter het nieuws over abortus. Het was een bewuste poging van de redactie om het taboe rond het onderwerp te doorbreken. En dat lukte op een nog grotere
schaal dan de redacteuren hadden verwacht. Uiteindelijk zouden mede als gevolg van deze
uitzending op diverse plekken in het land abortusklinieken worden geopend.
Maar interessanter nog dan de vraag wat de gevolgen waren van deze uitzending, is de
vraag hoe zij tot stand kon komen. Waarom besloot de redactie zich aan een dergelijk
moreel controversieel onderwerp te wagen? En waarom deden ze dat op een dergelijke
confronterende wijze? In dit hoofdstuk wordt de verslaggeving van Achter het nieuws over
moreel controversiële onderwerpen onderzocht aan de hand van taboedoorbrekende uitzendingen over twee onderwerpen: homoseksualiteit en abortus. De uitzendingen worden
geplaatst in de context van de discussie over seksualiteit binnen zowel de sociaaldemocratische beweging, als binnen de omroep.
Seks en het socialisme

De sociaal-democratische beweging heeft historisch beschouwd altijd een belangrijke taak
gezien in de ‘zedelijke verheffing’ van de arbeidende mens. Ten aanzien van de seksuele
zeden was het echter de vraag of de zeden verheft moesten worden, en dus de heersende
moraal opgelegd, of dat de seksuele moraal zélf hervormd moest worden.
Voor de Eerste Wereldoorlog, in de periode 1870-1914, klonken er in sommige van
de Nederlandse kringen waaruit de sociaal-democratische partijen voortkwamen nog
radicale geluiden op dit vlak. Sommigen lieten zich inspireren door de werken van Multatuli waarin hij zich keerde tegen de in zijn ogen hypocriete seksuele moraal. Of ze experimenteerden, zoals de schrijver Frederik van Eeden, met vrijere relatie- en woonvormen.
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Anderen waren actief in de vrouwenbeweging, waar geageerd werd tegen prostitutie en
een achterhaalde huwelijkswetgeving. En een enkeling was betrokken bij de Nieuw Malthusiaanse Bond (NMB), die discussiëerde over seksuele zeden en zich inzette voor geboortebeperking door middel van het propageren van anticonceptie. Maar als partij zou
de Sdap uitermate kritisch tegenover de NMB staan, aangezien in de ogen van Sdap-ers de
neomalthusianen niet de werkelijke oorzaak van overbevolking aanpakten. En de behoefte
aan seksuele hervorming zou vanaf de eeuwwisseling bij de meeste sociaal-democraten
lange tijd naar de achtergrond verschuiven.189
Van groot belang was de Zedelijkheidswet van 1911, waarbij de staat veel uitgebreider
dan voorheen voorschreef wat fatsoenlijk was en niet. Het tonen van pornografische afbeeldingen, het verkopen van voorbehoedsmiddelen, abortus, vrouwenhandel, seksuele
contacten met minderjarigen van hetzelfde geslacht, bordelen: dit alles werd verboden
verklaard. De wet wordt vaak gezien als een confessionele overwinning, maar kwam met
steun van de Sdap tot stand.
Rond die tijd was er ook sprake van een toenemende verburgerlijking binnen de sociaal-democratische beweging. Er was aandacht voor het bewust levende, ‘moderne’ gezin –
het gezin waarbij er sprake was van romantische liefde tussen de echtgenoten, met zorg
voor de kinderen en aandacht voor huiselijkheid. Het streven naar de emancipatie van de
arbeiders ging bij de sociaal-democraten gepaard met een ethisch reveil dat zijn idealen
voor een belangrijk deel ontleende aan traditionele christelijke normen. Kuisheid vóór het
huwelijk, huwelijkstrouw en het gezin werden bij de socialisten hoog aangeschreven. Als
gevolg hiervan zou in socialistische kringen een nogal puriteinse moraal gaan overheersen.
Deze kwam mede voort uit de opvatting dat zelfdiscipline en zedelijk besef belangrijke
bouwstenen vormden voor de nieuwe, nog te realiseren maatschappij. Onzedelijk gedrag
werd vanuit dit oogpunt vooral beschouwd als een symptoom van maatschappelijk falen.
Vandaar dat de aandacht uitging naar het bestrijden van de maatschappelijke oorzaken
van ‘onzedelijk’ gedrag en niet naar het aanpakken of verruimen van de zedelijke nor190
men.
Dergelijke opvattingen waren van invloed op de manier waarop de Vara, opgericht in
1925, onderwerpen als seksualiteit en huwelijksproblematiek benaderde. Ze kwamen wel
aan bod, maar met mate. De marges om dat te doen waren bovendien smal, wat mede
werd veroorzaakt door de strenge richtlijnen van de Radio Omroep Contrôle Commissie
(Rocc), die toezag op de inhoud van de uitzendingen. Seksuele voorlichting was taboe,
dubbelzinnigheden in bijvoorbeeld cabaretteksten waren verboden en verwijzingen naar
overspel, prostitutie of homoseksualiteit werden stelselmatig geschrapt. Het was ook de
vraag of de Vara-leden, veelal arbeiders, wel zaten te wachten op programma’s over problemen rond huwelijk en gezin. Volgens de toenmalige omroepsecretaris Arie Pleysier
besteedde de Vara daar alleen af en toe aandacht aan omdat er in intellectuele kring inte191
resse voor was.
Gelet op het voorgaande, was het niet verbazingwekkend dat binnen socialistische
kringen een storm van verontwaardiging opstak naar aanleiding van het boek Wordend
Huwelijk (1932) van het echtpaar Wibaut. De Amsterdamse Sdap-wethouder Floor
Wibaut en zijn vrouw waren vooraanstaande figuren in de socialistische beweging. Maar
hun non-conformistische en ruimdenkende opvattingen over abortus, geboorteregeling en
het huwelijk – zo stonden ze open voor driehoeksverhoudingen – gingen veel sociaaldemocraten te ver, hoewel ze in zekere zin voortborduurden op denkbeelden die in de
vroeg-socialistische beweging wijd verbreid waren. Niet alleen sociaal-democraten vonden
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het te ver gaan: de Rocc verbood de Vara een lezing van Wibaut over zijn boek uit te
zenden. Tegelijkertijd mocht de arts Bernard Premsela, die betrokken was bij de NMB,
gedurende de jaren dertig wel neomalthusiaanse denkbeelden verspreiden via de Vararadio en voordrachten houden over seksuele problematiek. Mits het gebracht werd als een
medisch vraagstuk, stond de Rocc het toe.192
De tamelijk restrictieve moraal ten aanzien van de seksuele zeden van vóór de oorlog
overheerste ook in het eerste decennium na 1945. Voor een deel kwam dat voort uit verontwaardiging en verontrusting over de ontaarding van de goede zeden in de oorlogstijd.
Zeer breed, zowel aan linker- als rechterzijde van het politieke spectrum, klonk de roep
om herstel van de zedelijke grondslagen van het Nederlandse volk.
In dit klimaat had een beweging als de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (Nvsh), de naoorlogse opvolger van de NMB, het aanvankelijk moeilijk. De
politieke meerderheid stond op de bres voor een traditionele burgerlijk-christelijke seksuele moraal en ook de PvdA maakt geen actief werk van seksuele hervorming, zeker niet ten
tijde van de rooms-rode coalities waarbij de PvdA samen met de KVP in één kabinet zat.
Zich uitlaten over gezinspolitiek werd tot 1958 door de sociaal-democraten politiek inop193
portuun geacht.
Maar de snelle groei van de Nvsh, die bovendien eind jaren vijftig koninklijke goedkeuring kreeg, liet zien dat er op dit terrein zaken aan het verschuiven waren. Van
100.000 leden in 1955, groeide de Nvsh naar 150.000 leden in 1960 en 200.000 leden in
1964. Die groei had deels een praktische oorzaak: via de Nvsh waren anticonceptiemiddelen te verkrijgen. Maar de groei toonde ook aan dat het lang omstreden
gedachtegoed van de seksuele hervormers breder geaccepteerd raakte.
In de jaren vijftig kreeg een ingrijpende verandering in de ideeën over seksualiteit in
Nederland haar beslag, al vond die verandering aanvankelijk vooral in wetenschappelijke
cirkels, binnen de geestelijke gezondheidszorg en in kringen rondom de Nvsh plaats. In de
loop van de jaren zestig drongen die nieuwe opvattingen dankzij de media langzaam – en
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soms schoksgewijs – door tot het grote publiek.
De Vara bood schoorvoetend een podium aan dergelijke geluiden, al bleef na de oorlog het probleem van een verdeeld denkende achterban (linkse intellectuelen en wat conservatiever ingestelde arbeiders) bestaan. Midden jaren vijftig weigerde de Vara nog een
reportage over een congres van de Nvsh te maken vanwege de “ernstige en diepgaande
meningsverschillen” omtrent de Nvsh onder de Vara-leden.195
Toch nam de ruimte om aandacht te besteden aan seksueel getinte onderwerpen toe,
zij het met de rem er op. Er was weliswaar geen van overheidswege ingestelde controlecommissie meer, maar Vara’s eigen rigide systeem van tekstcontrole bleef bestaan. Het
moest ervoor zorgen dat de programma’s niet al te aanstootgevend zouden zijn, zeker daar
de Vara de doorbraak-ambitie niet had opgegeven en een omroep voor héél Nederland
wilde zijn. Dit betekende dat ook met de gevoeligheden van gelovigen en kerkgangers
rekening gehouden moest worden.196
Het resultaat was een klimaat dat Vara-biograaf Huub Wijfjes omschrijft als “repressief stimulerend”. Hierbij liep de leiding niet voorop, ging soms zelfs krachtig op de rem
staan en hield vrij nauw in de gaten dat er geen al te provocerende programma’s werden
uitgezonden. Maar tegelijkertijd kregen medewerkers wel de ruimte voor creatieve experimenten waarin bestaande zekerheden ter discussie konden worden gesteld. Ook op
zedelijk gebied.197
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Over de rol die televisie en radio konden spelen in het verruimen van het gezichtsveld
en het aanpakken van vooroordelen werd al sinds het eind van de jaren vijftig gediscussieerd. Zo schreef de bekende katholieke psychiater Kees Trimbos in 1962 in een bundel
over de rol van media bij de geestelijke volksgezondheid:
“De tolerantie ten opzichte van allerlei ‘outgroups’, vreemde gewoonten en gebruiken, of andere levens- en wereldbeschouwingen kan door radio en tv sterk bevorderd worden, hetgeen als een belangrijke psychisch-hygiënische aanwinst beschouwd kan worden.”
Media-aandacht zou volgens de psychiater een gunstig effect hebben op “de beperktheid
en geborneerdheid in visie, op de onvolwassenheid ten gevolge van gebrekkige kennis, op
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het verwerven van een meer gedifferentieerde en verdiepte [sic] waardenscala”. Het
waren in zijn geval geen loze woorden: Trimbos zou zelf veelvuldig werk maken van het
aanpakken van allerlei vooroordelen, zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken.
De sociaal-democratische omroep wilde daarin ook een rol spelen. De Vara zag zichzelf als een moderne, vooruitstrevende omroep. In de jaren vijftig lag de nadruk in de
programma’s weliswaar op verpozing en ontspanning, gekoppeld aan een wat paternalistische invulling van wat cultureel verantwoord was, maar zeker vanaf de jaren zestig moest
de Vara volgens het dagelijks bestuur een omroep zijn “die zich niet isoleert van het nieuwe denken op religieus, geestelijk en cultureel gebied”. Oftewel, “een omroep die de stem
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wil zijn van allen die modern denken”. Taboes moesten daarbij niet ontzien worden.
In 1964 waarschuwde televisiesecretaris Wim Rengelink daarom de Verenigingsraad
dat de leden niet al te zeer moesten vasthouden aan oude formules en oude gedachten,
zeker niet bij de televisie, een medium “waarin vaak meer durf aanwezig blijkt te zijn dan
elders”. Met nauwelijks verholen jaloezie wees hij op wat er bij de KRO-televisie plaatsvond, waar psychiater Trimbos vaste medewerker was. Juist ook bij de Vara moesten de
programma’s met een zekere durf en openheid samengesteld worden, “zoekende naar
moderne vormen die aanslaan bij de jongeren”, aldus Rengelink. En als dat weerstanden
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zou opwekken, moest de Vara die maar aanvaarden en weerstaan.
Stevige taal, al zou Rengelink zich intern niet altijd even gelukkig tonen met de neiging van de jongere generatie programmamakers om moedwillig allerlei taboes te doorbreken. Toch zag hij ook in dat het weren van dergelijke tendensen de programma’s geen
goed zou doen, mede omdat de omroep anders de aansluiting zou missen bij wat er leefde
onder progressieve groeperingen in de Nederlandse samenleving. Terwijl dat volgens
Rengelink wel het streven van de Vara moest zijn. Er was immers veel in beweging, zo
hield hij in 1966 de Verenigingsraad voor:
“Op het gebied van de moraal worden ook in Nederland in allerlei kringen vraagstukken aan de orde gesteld – de geboorteregeling, de monogamie van het huwelijk – die daar enkele jaren geleden nog taboe waren en vinden ontwikkelingen
plaats, die zo ingrijpend zijn, dat zij, die in massamedia voorlichting willen bedrij201
ven, er niet aan voorbij kunnen gaan.”
Rengelink maakte ook weinig bezwaren tegen de taboe-onderwerpen die Achter het nieuws
in haar uitzendingen ging aankaarten. Het onderwerp zelf stond meestal niet ter discussie,
zeker niet bij onderwerpen rondom huwelijk en seksualiteit – één uitzondering daargela196
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ten, zoals verderop zal blijken. Wel werden de onderwerpen en de aanpak tevoren goed
doorgesproken met Wigbold.202 Het hoofd van de televisiedienst Piet te Nuyl toonde zich
eveneens tolerant. “Er waren drie grote stenen waar de hele tijd over gestruikeld werd”,
herinnerde Te Nuyl zich. “Seks, religie en het koningshuis. Ruwweg gesproken had ik met
seks de allerminste moeite.”203
De vrijheid die ze in dat opzicht kregen, verbaasde sommige redacteuren van Achter
het nieuws, zeker in vergelijking met de meer beperkte marges die golden bij politieke
onderwerpen. “Heel merkwaardig, daar hadden we alle ruimte voor”, constateerde Wim
Bosboom achteraf over de taboe-onderwerpen.
“Die Vara was natuurlijk maatschappelijk enorm vooruitstrevend, er was een enorme
vrijheid. Als ze zeiden: de omroep van het vrije woord, dan hadden ze gelijk.”204
De voorlopers

De vrijheid die de redactie van Achter het nieuws op dit terrein kreeg, kwam niet uit de
lucht vallen. Al in de jaren vijftig werd op de Vara-radio aandacht besteed aan thema’s als
het huwelijksleven. De arts Wim Storm, tevens voorzitter van de Nvsh, hield begin jaren
vijftig af en toe radiopraatjes bij de Vara over huwelijk en seksualiteit. Maar toen hij in
1953 na een geruchtmakende rechtszaak veroordeeld werd wegens het plegen van abortus,
maakte de Vara daar wel meteen een einde aan. Bij een dergelijke gevoelige thematiek
hoorde geen omstreden sprekers.205
De echte doorbraak op dit gebied kwam van programmamaker Gabri de Wagt. De
Wagt had eerder naam gemaakt met zijn radioprogramma’s voor de jeugd waarbij hij de
jongeren zelf betrok. Vanaf het midden van de jaren vijftig ging hij, samen met kunstenaar Bob Uschi, met behulp van nieuwe draagbare recorders opvallende radiodocumentaires maken die ‘klankbeelden’ werden genoemd, vol met verhalen van gewone mensen.
Spraakmakend werd De Wagts vijfdelige programmareeks over psychologie, Signalementen van het ik, uitgezonden in de herfst van 1961. Centraal daarin stonden de verhalen
en bekentenissen van mensen die vertelden over hun gedachten en verlangens. De tweede
aflevering, over erotiek en homofilie, leidde tot heftige reacties. Het effect van de serie was
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“onthutsend, in goede zin zelfs schokkend”, schreef een recensent. De Wagt volgde met
een nieuwe serie, Signalementen van het andere ik, waarin de verhalen van degenen die
opgesloten waren in gevangenissen en gestichten centraal stonden. Op deze manier kaartte
hij vele taboes op het gebied van psychiatrie en (homo)seksualiteit aan.
De Wagt was ook betrokken bij het succesvolle satirische radioprogramma Marimba
dat tussen 1957 en 1964 aanvankelijk maandelijks en later tweewekelijks op de maandagavond werd uitgezonden. In dit programma vol persiflages en reportages werd op provocerende wijze de actualiteit onder de loep genomen. Ook de “zingende zwoele sex”, zoals
een item heette, kwam vanaf begin jaren zestig op diverse manieren aan bod. Het programma sloeg vooral aan onder jongeren. Datzelfde gold in nog grotere mate voor Uitlaat,
een wekelijks radioprogramma voor twintigers dat vanaf oktober 1963 elke zaterdagmiddag werd uitgezonden. Dit programma, gemaakt door Wim de Bie en Co de Kloet, besteedde veel aandacht aan de jongerencultuur en daarmee ook aan zaken als drugs en
207
homoseksualiteit.
De ruimte die deze programmamakers bij de Vara-radio kregen hadden ze vooral te
danken aan het hoofd gesproken woord bij de Vara, Ary van Nierop. Hij was zelf homo197
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seksueel, al werden dat soort zaken in die tijd niet openlijk besproken binnen de Vara.
Van Nierop bepleitte in de jaren vijftig een moderne manier van radiomaken, waarbij ook
tegemoet werd gekomen aan de wensen van jongeren om hun eigen programma’s te hebben. En waarbij het mild tornen aan burgerlijke normen en het met ironie beschouwen
van het moderne huwelijksleven, zoals bij de Familie Doorsnee (1952-1958) van Wim Ibo
en Annie M.G. Schmidt, gestimuleerd werd.208
Bij de de Vara-televisie gebeurde er in de jaren vijftig op dit vlak minder, al werden
ook in Pension Hommeles (1957-1959) van het duo Ibo en Schmidt de nodige grappen
gemaakt over het huwelijk. Maar verwijzingen naar seksualiteit kwamen aanvankelijk op
de televisie veel minder voor.
De reden hiervoor was onder meer dat dit niet werd toegestaan van hogerhand. Zo
benaderde de Nvsh de Vara in 1959 met het verzoek of zij de voorlichtingsfilm Kringloop
op televisie wilde vertonen. Het was een tekenfilm waarin de biologische kringloop van de
mens – bevruchting, zwangerschap en geboorte – werd getoond. De Vara was huiverig,
aangezien de leiding vermoedde dat de staatssecretaris van Onderwijs, Kunst & Wetenschappen de uitzending niet zou goedkeuren. En inderdaad: de staatssecretaris meende dat
de film, die door de centrale filmkeuringscommissie geschikt was bevonden voor personen
boven de 18 jaar, ongeschikt was om op televisie vertoond te worden. Dit werd door de
Vara betreurd. Het hoofdbestuur betoogde dat het een zaak van algemeen belang was dat
een goede seksuele voorlichting doordrong tot álle geledingen van de Nederlandse samenleving. En Rengelink bepleitte een minder preutse en schijnheilige houding van de overheid, daarbij verwijzend naar de Britse televisie waar onderwerpen als ongehuwde moeders
en prostitutie wel gewoon werden behandeld. Maar het Vara-bestuur vocht het verbod
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niet aan.
Minder seksueel getinte onderwerpen als het huwelijksleven en problemen in het gezin
kwamen op de Vara-televisie wel aan bod, onder meer in het populaire discussieprogramma Welbeschouwd, dat tussen 1959 en 1962 regelmatig op het scherm kwam. Hierin
discussieerde een panel onder leiding van de PvdA-politicus George Cammelbeeck over
actuele kwesties van maatschappelijke en morele aard. De panelleden – waaronder oudVrij Nederland hoofdredacteur Henk van Randwijk, de ‘rode’ dominee Jan Buskes en de
jonge politicologe Fenna van den Burg – reageerden op vragen van kijkers. Het forum was
spraakmakend omdat de deelnemers, zoals een recensent signaleerde, er niet op uit waren
“de vele heilige huisjes” in Nederland te sparen, maar onverbloemd zeiden waar het op
210
stond. Zo bespraken de forumleden onderwerpen als de wenselijkheid van echtscheiding
en de vraag of jongeren té vroeg trouwden. Wel lag de voorkeur van de panelleden meer
bij politiek-maatschappelijke onderwerpen dan bij dit soort ‘private’ vraagstukken.211
In het televisiepanel stonden morele opvattingen centraal. De overige Vara-programma’s
waarin huwelijk en seksualiteit aan bod kwamen waren minder opiniërend van opzet. Op 3
oktober 1962 zond de Vara een documentaire uit over het ‘moderne huwelijk’. Diverse
paren spraken daarin over hun huwelijksleven en psychiater Kees Trimbos trad op als deskundige. De makers, Jack van Belle en Netty Rosenfeld, benadrukten dat het niet de bedoeling was te moraliseren, maar dat ze vooral wilden onderzoeken of in het moderne huwelijk
de liefde een grotere kans had. En ze waarschuwden het publiek vooraf, aangezien de confrontatie met ervaringen en opvattingen van anderen bij zo’n persoonlijk en gevoelig onder212
werp als het huwelijk “eigenlijk direct tot polemiseren uitnodigt”.
De resulterende documentaire ging naar de mening van sommigen niet diep genoeg.
De problemen waar echtparen in een huwelijk tegenaan liepen zouden onvoldoende zijn
198
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belicht. Volgens televisierecensent Nico Scheepmaker creëerde de televisie behoefte aan
“essentialia in programma’s waarin essentiële zaken aan de orde worden gesteld”, vergelijkbaar met wat Gabri de Wagt bij de radio liet horen.213
De documentaire was bedoeld als het startpunt van een reeks programma’s bij de
Vara over deze thematiek. Programmamaker Jack van Belle ging vanaf de herfst van 1962
door met het onderwerp in de vorm van een serie die eerst Gezond gezin heette, maar al
snel werd omgedoopt in Ouderavond.214 In deze maandelijkse reeks televisieprogramma’s
lag de focus op problemen in het gezinsleven. Aan bod kwamen onderwerpen als het
opvoeden van pubers, leermoeilijkheden bij kinderen en seksuele voorlichting. “Een uitnemende rubriek”, oordeelde de Friese Koerier, vol met openhartige beschouwingen over
dingen die al te lang taboe waren geweest.215
Ook de anticonceptie werd door de Vara-televisie behandeld toen bekend werd dat de
Nvsh vanaf 1 april 1963 via haar consultatiebureaus de pil in Nederland beschikbaar zou
gaan stellen. Eerst wisselden in maart 1963 in een uitzending van Ouderavond katholieken, protestanten en buitenkerkelijken met elkaar van gedachten over de ethisch-religieuze
kant van geboorteregeling. Vervolgens bracht Ouderavond een maand later een uitvoerige
discussie met onder andere Nvsh-voorzitster Mary Zeldenrust over de verschillende soorten voorbehoedmiddelen die nu voorhanden waren.216 De afdeling Aktualiteiten zond
begin 1963 eveneens een nieuwsfilmpje over de werking van de pil uit. Rengelink was hier
evenwel niet erg tevreden over. Hij meende dat een dergelijk “netelig onderwerp” een
grondigere behandeling verdiende – de consequenties van de pil waren immers belangrijker dan de technische werking ervan.217
Interessant genoeg was het deels in reactie op juist deze Vara-uitzendingen dat de Brabantse bisschop Bekkers besloot bij KRO’s Brandpunt zijn befaamde toespraak over geboorteregeling te houden. Bekkers wenste een katholiek geluid te laten horen dat meer te
bieden had dan de praktische implicaties van anticonceptie. Hij vreesde dat het onderwerp
op televisie anders te veel zou worden verengd tot het vraagstuk van de beschikbare middelen. Zijn toespraak was groot nieuws en het droeg bij aan het beeld van de KRO als een
omroep waar op genuanceerde wijze over dergelijke taboe-onderwerpen werd gesproken.
Dat beeld had zich mede gevormd onder invloed van de optredens van de katholieke
psychiater en seksuoloog Trimbos voor de KRO-radio. Vanaf het eind van de jaren vijftig
hield hij radiopraatjes over de geestelijke gezondheid binnen het huwelijk en het gezin.
Op een tot dan toe in katholieke kring ongekend openhartige manier sprak Trimbos over
huwelijk en seksualiteit, waarbij hij ook gevoelige onderwerpen als masturbatie en homoseksualiteit niet uit de weg ging. Zijn opzienbarende radiovoordrachten werden in 1961
gebundeld en het boek, getiteld Gehuwd en ongehuwd, vond gretig aftrek – niet alleen in
218
katholieke kring.
De KRO koesterde Trimbos, die door zijn optredens en met zijn opvallende vlinderdasje een landelijke bekendheid werd. In 1962 keerde hij terug op de radio met een nieuwe reeks voordrachten en vanaf oktober 1963 kreeg hij bij de KRO een maandelijks televisieprogramma met dezelfde titel, Gehuwd en ongehuwd. Hierin besteedde hij laat op de
avond aandacht aan onderwerpen als ongehuwde moeders of de soms tegenvallende praktijk van het huwelijksleven.219 De katholieke omroep stond niet alles wat Trimbos wilde
toe, maar de ruimte die hij kreeg voor zijn progressieve geluiden op dit vlak was opmerkelijk. Vandaar dat Rengelink in de herfst van 1964 met enige jaloezie wees op de KRO
waar dankzij Trimbos dergelijke gevoelige onderwerpen openlijk en met durf besproken
werden. Dat moest de Vara ook meer gaan doen.220
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Het televisiedebat in Ouderavond over voorbehoedmiddelen dat de Vara in april 1963
uitzond naar aanleiding van de introductie van de pil was een stap in de goede richting
geweest. Televisierecensent Scheepmaker prees de onverbloemde maar tegelijkertijd niet
aanstootgevende manier waarop het onderwerp tijdens de discussie werd behandeld:
“Nimmer tevoren werd zo vrijuit gesproken over het geslachtelijke verkeer”. De uitzending vormde een mijlpaal, aldus Scheepmaker.
“Vanaf gisteravond is de televisie voorgoed volwassen geworden. Geen ander onderwerp, mits op dezelfde rustige en bekwame manier benaderd, hoeft meer ge221
meden te worden.”
Toch zou het nog geruime tijd duren voordat werkelijk niets meer taboe was.
Homoseksualiteit

De na-oorlogse restrictieve moraal op zedelijk gebied was merkbaar in de heersende opvattingen over het “tegennatuurlijke” gedrag van homoseksuelen, waarover slechts op fluisterende en zorgelijke toon werd gesproken. Homoseksualiteit werd beschouwd als een
scheefgroei, volgens sommigen was het zelfs een degeneratie of defect.
Maar tegen het eind van de jaren vijftig groeide de tolerantie. Hoewel zowel aan katholieke als aan protestantse zijde de mening overheerste dat homoseksualiteit eigenlijk
niet toegestaan was, won de opvatting dat de homoseksuele mens – de homofiel – geaccepteerd moest worden steeds meer terrein. Het onderwerp werd bespreekbaar in het
kielzog van de discussie over een vrijere seksuele moraal die in deze periode gevoerd werd.
Toch verliep de acceptatie schoorvoetend en werd het onderwerp aanvankelijk slechts in
een beperkte kring van wetenschappers, pastoraal werkers en Amsterdamse kunstenaars en
journalisten besproken. Nog in 1963 plaatste de Morele Herbewapening, een conservatieve organisatie die streed tegen zedenverval, paginagrote advertenties in dagbladen waarin
kritiek werd geuit op het tolereren van “homosexuele en lesbische verhoudingen”. Deze
actie ontmoette weliswaar kritiek, maar tegelijkertijd konden homoseksuelen in grote
delen van het land er eigenlijk niet voor uitkomen dat ze homoseksueel waren, aangezien
222
hen dat hun baan kon kosten.
Illustratief voor deze combinatie van voorzichtige acceptatie én verborgenheid was het
optreden van de eerste homoseksueel in een Nederlandse documentaire. In 1964 maakte
Kees Brusse Mensen van morgen, een portret van de Nederlandse jeugd door middel van
interviews met dertien jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Daarin kwamen verschillende
types voor: een straatjongen, een student, een prostituée, een gehandicapte, een ongehuwde moeder en ook een homoseksuele jongen. Als enige werd hij geïnterviewd met zijn
gezicht in de schaduw, zodat hij niet herkenbaar was. De jongen vertelde over zijn vriend
en dat hij op zijn werk moest liegen over zijn geaardheid.
De film ging in oktober 1964 in première en deed nogal wat stof opwaaien, vooral
door de openhartige manier waarop deze gewone jongeren spraken over hun leven. Maar
aan de homofiele jongen en de wijze waarop hij in beeld was gebracht, werd in recensies
weinig aandacht besteed. Een auteur die zelf homoseksueel was, constateerde naar aanleiding hiervan: “Als zodanig zou deze film ook een vrij nauwkeurige sociale graadmeter
kunnen zijn voor de huidige sociale acceptatie van de homofiele relatie: precies nog op de
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grenzen van het wel en niet accepteren.”
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In de kranten was er al eerder aandacht voor homoseksualiteit, zij het in bescheiden
mate. De journalist Bas Roodnat had zich in de loop van de jaren vijftig en begin jaren
zestig bij Het Parool ontwikkeld tot jonge sterverslaggever die vooral de schaduwzijde van
de Amsterdamse samenleving belichtte. Hij schreef uitvoerig over nozems, verdovende
middelen, prostitutie, pornografie en de Amsterdamse penoze. En hij publiceerde een
genuanceerd en informatief achtergrondverhaal over homoseksuelen en hun Amsterdamse
sociëteit De Schakel, deels opgehangen aan een interview met de verder anonieme voorzitter van het COC, de landelijke vereniging van Nederlandse homoseksuelen. Het artikel
verscheen in Roodnats succesvolle bundel Amsterdam is een beetje gek (1960), zodat niet
alleen homoseksuelen buiten Amsterdam, maar ook het grote publiek kennis kon maken
224
met een subcultuur waarover de media verder weinig publiceerden.
Juist vanwege zijn opzienbarende reportages werd Roodnat in de zomer van 1964
door Wigbold gevraagd om bij Achter het nieuws te komen werken. De journalist bezat
zelf geen televisie, maar na vijftien jaar bij Het Parool leek het hem goed de overstap naar
het opkomende medium te maken.225 Het medium was anders, maar Roodnats onderwerpskeuze bleef aanvankelijk hetzelfde. Zijn eerste reportage behandelde de prostitutie in
Amsterdam, zijn derde reportage ging over homoseksualiteit. En daarmee bracht Achter
het nieuws voor het eerst openlijk homoseksuele mannen en vrouwen op het Nederlandse
televisiescherm.
De Vara was al langer met het onderwerp bezig: programmamaker Jack van Belle had
al een tijdje filmmateriaal over homoseksualiteit opgenomen en verzameld om te verwerken tot een documentaire. Die was nog niet gereed en zou ook niet afkomen omdat Van
Belle in de loop van 1964 was overgestapt naar de Schooltelevisie. Ook de psychiater
Trimbos wilde op televisie aandacht besteden aan homoseksualiteit, maar had daarvan
226
afgezien omdat Van Belle ermee bezig was.
Binnen het COC ontstond in deze periode discussie over de vraag of de vereniging
niet een meer op de maatschappij gerichte koers moest gaan varen. Met homoseksualiteit
zelf was immers niets mis, het was de samenleving die problemen had met homoseksualiteit. De manier om dat aan te pakken was via voorlichting en wetenschappelijk onderzoek.
Aangevoerd door een nieuwe voorzitter, Benno Premsela227, die veel meer openheid bepleitte, werden de statuten en de naam van het COC gewijzigd. Ook besloot de vereniging in het najaar van 1964 een nieuw tijdschrift over homofilie en maatschappij op te
richten, Dialoog, waarvan het eerste nummer in januari 1965 zou verschijnen. En er kwam
een gelijknamige stichting die onder meer de voorlichting en het onderzoek ter hand zou
nemen. Naar aanleiding van deze koerswijzigingen besloot de redactie van Achter het
nieuws eind 1964 een reportage over de vereniging te maken.228
Over de reportage ontstond echter voorafgaand aan de uitzending een conflict, herinnerde Wigbold zich.
“Ik had die reportage aan Rengelink getoond, want ik wist dat dat in die tijd
een beetje moeilijk lag, het was een heel gevoelig onderwerp. En die had dat
goedgevonden.”
Maar door interne ophef bij de Vara naar aanleiding van een ander programma – ondui229
delijk is welk – bedacht de televisiesecretaris zich. Wigbold:
“Rengelink wilde een voorbeeld stellen en hij verbood ook deze uitzen201
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ding.Toen heb ik gezegd: dan ga ik weg. Want ik had inmiddels het COC bericht dat het zou worden uitgezonden en dacht: ik ga een beetje voor Jan Lul
staan....”230
De uitzending van de reportage was ook al ruim een week voorafgaand aan de uitzending
aangekondigd in diverse kranten, inclusief uitzendtijdstip en een beschrijving van de inhoud.231
Het conflict tussen Rengelink en Wigbold liep hoog op. Uiteindelijk werd Varavoorzitter Jaap Burger erbij gehaald om de reportage te bekijken. Wigbold: “En Burger zei
terecht: ‘Nou, ik vind het niet zo geweldig, maar ik zie ook niet in waarom je het niet zou
kunnen uitzenden.’” Zodoende kon de uitzending van de reportage doorgang vinden.
Ondanks alle bedenkingen. “Het was ook niet zo geweldig”, aldus Wigbold.
“Ik vond het zelf ook niet goed. Zo’n onderwerp zou je eigenlijk beter moetenbrengen. Maar ja, ze hadden het zelf goedgekeurd, dus ik dacht: kom
232
nou.”
Op 30 december 1964 toonde Achter het nieuws de omstreden reportage op het scherm.
Het item werd om kwart over tien ‘s avonds op Nederland 1 gebracht als een extra uitzending. Eerder op de avond was er al een korte reguliere uitzending van Achter het nieuws
geweest.
De reportage werd in- en uitgeluid door Wigbold zelf, waardoor de ervaren kijker wist
dat het niet een regulier onderwerp betrof. Want als de chef van het programma zelf een
uitzending presenteerde, aldus een recensent, “dan [is er] altijd iets bijzonders aan de
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hand”. Wigbold verklaarde dat de Vara een delicaat onderwerp aan wilde snijden. Al zei
hij er meteen bij dat het niet de bedoeling was het probleem van de homoseksualiteit echt
uit te diepen. Daar leende het kleine kwartier dat de uitzending duurde zich ook niet voor.
De reportage opende met diverse beelden van de omgeving van het Leidseplein terwijl
de voice-over (ingesproken door Koos Postema) meldde dat in een onopvallend portiek het
Cultuur en Ontspanningscentrum COC en sociëteit De Schakel waren gevestigd, de
besloten club van mannelijke en vrouwelijke homoseksuelen in Nederland. In de voiceover werd benadrukt dat De Schakel een “heel gewone sociëteit” was, met een bar, een
dansvloer, tafeltjes en speelautomaten. Beelden van het lege interieur werden daarbij ter
illustratie getoond.
Boven de club zat het kantoor van het COC dat trachtte, zo meldde de voice-over, “de
specifieke sociale belangen van de andersgeaarden te behartigen”. Het COC was aangesloten bij een internationale organisatie van homoseksuelen en telde inmiddels ruim vierduizend leden uit het hele land. Op het scherm zagen de kijkers twee mannen in het kantoor
diverse administratieve handelingen verrichten. Ter afsluiting van deze inleidende beelden
werd gemeld dat per 1 januari 1965 – twee dagen later dus – naast het COC nog een
tweede stichting, de stichting Dialoog, zou worden opgericht. De vraag was waarom deze
aparte stichting nodig was.
De rest van de reportage viel uiteen in twee delen: in het eerste deel werden Premsela,
algemeen voorzitter van het COC, en Trimbos, de bekende ‘televisiepsychiater’, ieder
afzonderlijk geïnterviewd over doel en nut van stichting Dialoog. In het tweede deel werden een lesbisch stel en een homoseksueel stel ondervraagd over de homoseksuele levensstijl. Beide stellen werden in hun eigen woning gefilmd en met naam en toenaam ge202
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noemd. Het lesbische stel werd geïntroduceerd als “Karin en Petra”, het mannenpaar als
“de heren Verdam en Ten Kate”. Maar de stellen werden wel van achteren in beeld gebracht. Zodoende hadden de kijkers zicht op de interviewer, Bas Roodnat, die tegenover
de homoseksuele paren op de bank zat, maar zagen van de stellen alleen hun achterhoofden.234
Premsela kwam echter wel prominent en close-up in beeld. Hij legde uit dat de acceptatie van homoseksualiteit (of in zijn woorden, “begrip”) in grote steden duidelijk groter
was dan in de provincie. Zo was het in Eindhoven door tegenwerking niet gelukt een
sociëteit op te richten. Maar Premsela was hoopvol dat kennis en voorlichting zouden
helpen bij het kweken van begrip. En in reactie op de vraag van Roodnat of het wel verstandig was om “in een land waar toch nog veel weerstanden tegen homoseksualiteit bestaan” met een stichting als Dialoog naar buiten te treden, benadrukte Premsela dat de
positie van homofielen in Nederland gunstiger was dan in welk ander land dan ook. Bovendien was de benadering van homoseksuelen aan het veranderen. In het verleden ging
het erom dat zij een eigen plekje moesten krijgen, maar zich tegelijkertijd als minderheidsgroep moesten gedragen. In 1964 lag de nadruk volgens Premsela meer op de overeenkomsten tussen homofielen en niet-homofielen. Dat vormde een gezonde basis voor voorlichting en begrip.
De psychiater Trimbos, die kennelijk zo bekend was bij het kijkerspubliek dat hij niet
nader werd geïntroduceerd, beaamde dat in Nederland het klimaat rijp was voor homoseksuelen om meer naar buiten te treden. De nieuwe stichting ging “in een behoefte voorzien”, aldus Trimbos. Niet alleen om voorlichting te verschaffen aan het grote publiek en
de wetenschap, maar ook om gerichte aandacht en hulp te geven aan de “doorsnee homofielen”. Trimbos deed zijn uitspraken in een kort segment, net genoeg om als deskundige
buitenstaander iets over de problematiek te zeggen.
De hierop volgende interviews met de twee stellen waren voor een publiek dat nog
niet eerder met homoseksuelen geconfronteerd was geweest het meest opmerkelijk. Als
eerste kwam het lesbische stel in beeld, na close-ups van hun rijk gevulde boekenkast en
beelden van hun benen terwijl ze naast elkaar op twee stoelen zaten. “Karin en Petra leven
hun eigen leven”, vertelde de voice-over. “Ze hebben een gemengde kennissenkring die
geheel op de hoogte is van hun verhouding en die deze verhouding ook accepteert.”
Uit de vragen die Roodnat stelde, bleek dat zij al vier jaar samen waren, wat lang werd
genoemd voor een lesbische verhouding. De focus van de vragen lag op de verschillen
tussen “dergelijke verhoudingen”, zoals Roodnat ze noemde, en heterorelaties. Extra aandacht was er voor de kinderen van vrouwen die een lesbische relatie aangingen en hun
zonen of dochters meenamen. “Is het toch niet beter dat het kind elders wordt opgevoed?”, vroeg Roodnat. Volgens een van de lesbiennes, Petra, hing dat er per geval vanaf.
Het hoefde niet per se slecht te zijn voor de kinderen, van groter belang was de stabiliteit
van de lesbische verhouding.
Het mannenstel, dat al tien jaar samen was, werd geïntroduceerd met een camerapan
van het uitzicht uit het raam van hun Amsterdamse grachtenpand – samen gekocht, benadrukte de voice-over – naar hun modern ingerichte huiskamer. “Ze hebben ieder hun
eigen werkkring”, kreeg de kijker te horen. “Ook hier is de buitenwereld op de hoogte.”
De eerste vragen van Roodnat gingen ook weer over kinderen: voelde het niet als een
gemis dat zij er geen konden krijgen? Een van de twee mannen, Verdam, beaamde dat.
Maar hij stelde meteen dat hij ervan overtuigd was dat de opvoeding van kinderen door
een vader én moeder moest geschieden. Op aansporing van Roodnat keurde Verdam het
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opvoeden van een kind binnen een homoseksuele relatie af. Ook bij dit interview vroeg
Roodnat naar het verschil tussen een huwelijk en hun type relatie. Er was een groot verschil, meende de tweede man, Ten Kate. Een huwelijk was gebaseerd op het verschil tussen man en vrouw, terwijl relaties tussen mannen of vrouwen gebaseerd waren op vriendschap en gelijkheid.
De acceptatie door de buitenwereld kwam aan bod in een segment waarin Roodnat
beide stellen vroeg naar de reacties van hun ouders. Die vielen aanvankelijk niet mee. Zelfs
bij Ten Kate, die meldde “bijzonder moderne ouders” te hebben, had het een aantal jaar
geduurd voordat zij zijn homoseksualiteit hadden geaccepteerd. Maar inmiddels, zo vertelde Verdam, waren hun beider ouders zelfs met elkaar bevriend en op hun verjaardagen
aanwezig.
Ter afsluiting benadrukte Ten Kate desgevraagd het belang van de oprichting van
stichting Dialoog. Het was “bijzonder nuttig” dat er een gesprek kwam tussen “een maatschappij die weinig van homoseksualiteit afweet en een aantal insiders en wetenschapsmensen die in die stichting Dialoog samenwerken.” En met die woorden sloot de reporta235
ge af.
Het geheel overziend, was het een reportage die hinkte op twee gedachten: aan de ene
kant probeerde de reportage met een concrete nieuwsaanleiding – de oprichting van stichting Dialoog – antwoord te geven op de vraag waarom een dergelijk initiatief nodig was.
Aan de andere kant trachtte het een portret te schetsen van ‘gewone’ homoseksuele stellen,
waarbij afwisselend voor een kritische en een empathische invalshoek werd gekozen.
Als gevolg daarvan ontstond er een gemengd en brokkelig beeld. Waar Premsela de
overeenkomsten tussen “homofielen en niet-homofielen” benadrukte, ging Roodnat in de
interviews vooral in op de verschillen. En waar in de voice-over de nadruk lag op het ‘normale’ leven van de homoseksuelen, met een ‘gewone’ sociëteit en dito werkkring, wekte
Roodnat met zijn vragen de indruk dat het hier om een aparte mensensoort ging.
De getoonde beelden waren even tegenstrijdig. Beide stellen oogden als nette dertigers
en veertigers, maar doordat hun gezichten niet frontaal werden getoond, kleefde er iets
clandestiens aan ze, terwijl de kijker tegelijkertijd te horen kreeg dat deze homoseksuelen
volledig geaccepteerd werden door hun omgeving. De onevenwichtigheid in de reportage
werd in de hand gewerkt door een op punten matige montage, met abrupte, onduidelijke
236
overgangen.
Toch was de uiteindelijke boodschap helder. Homoseksuelen waren ook maar gewone
mensen. En er moest meer voorlichting komen over homoseksualiteit om zodoende de
“grote weerstanden” langzaam uit de weg te ruimen en voor meer begrip en acceptatie te
zorgen. Een boodschap die werd bekrachtigd door het optreden van Trimbos in de reportage. Daarmee gaf de bekende psychiater impliciet een stempel van goedkeuring aan de
homoseksuelen en hun nieuwe stichting.
De reacties op de uitzending waren overwegend positief. Dat het de eerste keer was dat
het onderwerp homoseksualiteit door de televisie werd aangesneden – afgezien van zijdelingse opmerkingen erover van de openlijk homoseksuele schrijver Gerard van het Reve in
237
het Avro-programma Literaire Ontmoetingen – was de meeste recensenten niet ontgaan.
Nico Scheepmaker, die goede bronnen bij de Vara had, maakte in zijn recensie in het
Utrechtsch Nieuwsblad melding van het feit dat de leiding van de Vara “niet dan na ampele
overweging” tot uitzending was overgegaan. “Zij heeft daar ongetwijfeld goed aan gedaan.
Het onderwerp, en ook het publiek, waren er rijp voor.” Volgens Scheepmaker slaagde
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Roodnat er op “voortreffelijke wijze” in enkele aspecten van de homofilie kort maar duidelijk en openhartig te berde te brengen, met hulp natuurlijk van de geïnterviewden. Dat
zij op de rug waren gefilmd, wekte volgens hem niet per se de indruk dat zij in het verborgene moesten blijven. Iets wat “op nogal aanvechtbare wijze”, aldus Scheepmaker, wel was
gebeurd met de homoseksuele jongen in de film Mensen van morgen.238
Ook de televisierecensent van het protestants-christelijke dagblad De Rotterdammer
kwam met lof. “Het programma behandelde het onderwerp zeer delicaat en alle sensatie
werd vermeden.” Maar de recensent twijfelde ook over deze “onverschrokken” actie van
de Vara. “Gezien in het licht van ‘meer begrip voor de medemens’ heeft dergelijke voorlichting zeker zin, maar of deze moet worden gegeven voor een sterk gemêleerd miljoenenpubliek wagen wij alsnog te betwijfelen.”239 Dat laatste deed ook Herman Hofhuizen,
de televisiecriticus van het katholieke dagblad De Tijd De Maasbode, zeer nadrukkelijk.
Homofilie was naar zijn mening een kwestie die men slechts binnenkamers moest behandelen, niet via deze in zijn ogen ongewenste en “schijnheilige” uitzending.240 Maar, zo
concludeerden de meeste recensenten, zonder twijfel zou de reportage een berg gespreksstof in de huiskamer opleveren.
De uitzending was een sensatie, stelde Koos Postema in een terugblik. De reportage
gaf “opschudding in de huiskamer”.241 Ook de auteurs van een boek over de geschiedenis
van het COC constateren dat het televisieprogramma de dag erna het gesprek van de dag
was.242 Het aantal reacties in de kranten was echter bescheiden van omvang, dus kennelijk
vonden de meeste journalisten de uitzending in dat opzicht niet erg omstreden.
Toch was het programma opvallend, om twee redenen. In de eerste plaats vanwege de
relatief open wijze waarop het homoseksuele leven werd getoond en de homoseksuelen
zelf aan het woord kwamen. Daar waar in 1960 de voorzitter van het COC niet bij naam
genoemd werd in het Parool-artikel van Roodnat, werd in de televisiereportage vier jaar
later COC-voorzitter Premsela zonder terughoudendheid in beeld gebracht. Daarmee was
hij – na Gerard van het Reve – de eerste Nederlander die openlijk als homoseksueel op de
Nederlandse televisie optrad. Ook het tonen van het interieur van de sociëteit De Schakel
en de woonkamers van de twee stellen droeg bij aan deze openheid, die vooral de gewoonheid van het homoseksuele leven leek te onderstrepen.
De uitzending is ook om een andere reden opvallend: ze werd onderdeel van een strijd
om de autonomie van de redactie van Achter het nieuws. Als de Vara-leiding vooraf had
gezegd dat de reportage eigenlijk niet goed genoeg was om te worden uitgezonden, had
Wigbold zich daarbij neergelegd. Want zelf vond hij het, gelet op de zwaarte van het
onderwerp, ook niet een hele goede reportage. Maar omdat Rengelink de uitzending om
een niet-inhoudelijke reden wilde tegenhouden, namelijk om een daad te stellen en te
voorkomen dat er eventueel ophef over zou ontstaan, weigerde Wigbold daarmee in te
stemmen. En zodoende doorbrak hij het taboe op homoseksualiteit met het uitzenden van
een matige reportage. Kennelijk woog het principe van de professionele autonomie zwaar243
der dan het ambachtelijke aspect van de professionele kwaliteit.
De redactie van Achter het nieuws zou geruime tijd niets meer met het onderwerp doen.
Het onderwerp was bij de Vara toch nog zodanig beladen dat Rengelink in maart 1965
een uitzending van het cabaretprogramma Lurelei verbood omdat homofilie in twee scènes
ter sprake zou komen.244 De andere omroepen gingen ondertussen schoorvoetend aandacht besteden aan homoseksualiteit.
Pas drie jaar later, op 14 september 1967, bracht Achter het nieuws opnieuw een repor205
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tage waarin homoseksuelen de hoofdrol speelden. Ook deze keer was er een concrete
nieuwsaanleiding en ook deze keer kreeg Premsela een prominente rol. Maar de gehele
toonzetting was duidelijk anders dan in 1964.
Amsterdam was mede als gevolg van de toenemende tolerantie vanaf het begin van de
jaren zestig uitgegroeid tot een Mekka voor homoseksuelen, met maar liefst twintig tot
dertig bars en cafés waar ze elkaar konden ontmoeten. Deze hadden niet alleen een aantrekkingskracht op buitenlandse homoseksuelen, maar ook op een groeiend aantal jongere
mannen – de zogenaamde “business-jongens” – die zich bezighielden met afperspraktijken. Na het verleiden van mannen, eisten ze geld onder dreiging van het publiekelijk
bekendmaken van de seksuele geaardheid van hun slachtoffers. Of ze dreigden met fors
geweld.
Uit angst voor de politie deden de homoseksuelen die aldus gechanteerd werden zelden aangifte, waardoor men van officiële zijde weinig kon uitrichten tegen dergelijke
praktijken. In een poging het wantrouwen jegens de politie weg te nemen, ondernam de
Amsterdamse politiecommissaris actie een moord op een homoseksueel begin september
1967. Hij deed een oproep onder de gechanteerde homoseksuele mannen: desnoods
245
mochten ze anoniem aangifte doen.
Deze actie was aanleiding voor een reportage van Achter het nieuws over het risico dat
homoseksuelen liepen om gechanteerd te worden en hoe de aanpak van onwetendheid
rond homoseksualiteit dat risico kon verminderen. De reportage werd dit keer gemaakt
door de redacteuren Hans de Graaf en Hans Jacobs en duurde een kleine twintig minuten, waarmee zij vrijwel de hele uitzending in beslag nam. De reportage werd dit keer
gewoon na het NTS Journaal op Nederland 1 uitgezonden. En het was niet Wigbold zelf
die het onderwerp inleidde, maar de reguliere presentatrice Anneke Bouman.
Het openingsfragment dat bij de inleiding van de reportage werd getoond was opmerkelijk. Aan het woord kwam een jonge, blonde homoseksueel die vertelde over een homoseksuele jongen die niet meer naar zijn werk durfde te gaan. De aanleiding vormde een
recente televisie-uitzending over homoseksuelen. Toen de jongen hoorde hoe zijn collega’s
de dag daarop spraken over die uitzending, merkte hij pas echt hoe zij over homoseksuelen dachten. Juist door de televisie-aandacht werd het allemaal veel te open en homoseksualiteit té herkenbaar. “Zo’n jongen is dan ook fel gebeten tegen dit soort uitzendingen”,
sprak de blonde man.
Het was een vorm van metajournalistiek: in de uitzending zelf de werking van dergelijke uitzendingen ter discussie stellen. Ook COC-voorzitter Premsela sprak er in de reportage over, maar dan in positieve zin. Volgens hem was het taboe omtrent homoseksualiteit opgeheven: “We kunnen rustig zeggen dat daar de afgelopen zes jaar bijzonder grote
resultaten mee zijn bereikt.” Tegelijkertijd werden volgens hem homoseksuelen nog steeds
gediscrimineerd en tegengewerkt, ook door de politie, en wees de maatschappij homofielen nog steeds af. Dat maakte ze kwetsbaar als ze in de handen van chanteurs vielen.
De reportage richtte zich op de meningen van een aantal homoseksuele mannen en een
lesbienne over deze kwestie. Vijf verschillende mannen werden geïnterviewd in een van de
dertig Amsterdamse café’s. Hier waren ze, zo meldde de voice-over bij beelden van een volle
bar, “onder elkaar” en voelden ze de druk van de buitenwereld niet. Vier van de vijf kwamen
duidelijk herkenbaar in beeld, van één man werd alleen zijn mond getoond. De meeste
homoseksuelen verklaarden naar de politie te zullen stappen als ze gechanteerd werden, al
konden zij zich voorstellen dat dat bijvoorbeeld voor getrouwde mannen lastig was.
De apart geïnterviewde lesbienne gaf een aantal voorbeelden van discriminatie: een
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familie die een man niet toeliet op de begrafenis van zijn partner, hospita’s die naar de
werkgever van de huurder stapten als zij er achter kwamen dat deze homoseksueel was, de
buurt die een homoseksueel stel nakeek, waardoor zij zich onveilig voelden. Deze voorbeelden werden aangevuld door de blonde homoseksueel die al bij het begin van de uitzending aan het woord was geweest. Hij vertelde over kleine, alledaagse voorvallen waarbij
homoseksuelen gediscrimineerd werden door mensen in hun omgeving die juist zeiden
homoseksualiteit te accepteren. Een echtpaar had bijvoorbeeld een mannenstel die zij
beschouwden als hun beste vrienden niet uitnodigd op hun verjaardagen. Dergelijke voorvallen voelden steeds als een klap in het gezicht, aldus de jonge man.
“Het leven in een maatschappij die nog zo sterk op het anders-zijn reageert, drukt zijn
stempel op de homofiel”, constateerde de voice-over. In het laatste deel van de reportage
werd een jonge, vlot uitziende medewerkster van stichting Dialoog ondervraagd over “de
therapie” – in de woorden van interviewer Hans Jacobs – die de maatschappij nodig had
om een einde te maken aan die discriminatie. Het grote probleem was volgens haar de
geweldige onwetendheid over wat homoseksualiteit was. Nog steeds domineerde het onjuiste beeld van een geheimzinnige en griezelige man die liefst de hele dag seks had en
knoeide met jongetjes. Voorlichting over “de alledaagsheid van een homoseksueel leven”
246
zou de oplossing zijn. Haar woorden sloten de reportage af.
Wat deze reportage anders maakte dan de eerste reportage, drie jaar eerder, was de volstrekte openheid waarmee alle homoseksuelen en lesbiennes (op één na) in beeld kwamen.
Die openheid bepaalde de hele toonzetting. Homoseksuelen vormden niet langer een
aparte mensensoort, maar een groep die ten onrechte gediscrimineerd werd.
De verontwaardiging daarover klonk ook door in het interview met de COCvoorzitter. Premsela zei dat hij nog steeds optimistisch was dat het begrip zou toenemen,
maar hij klonk ook teleurgesteld en wat verbitterd. Het taboe was dan wel doorbroken,
een breed gedeelde acceptatie liet nog op zich wachten. De redacteuren van Achter het
nieuws leken in zijn verontwaardiging te delen. Dat er gesproken werd over een samenleving die in “therapie” moest, tekent hun stellingname in deze reportage. En door ruim
aandacht te besteden aan de diverse vormen van discriminatie, ook door degenen die
zeiden homoseksualiteit te accepteren, hielden ze de kijkers welbewust een spiegel voor.
Ook deze uitzending kreeg positieve reacties. Dat vrijwel alle geïnterviewde homoseksuelen in beeld kwamen was terecht, schreef een televisierecensent van het Utrechtsch
Nieuwsblad. “Geen nergens op slaande geheimzinnigheid, maar mannen en vrouwen die
recht in de camera en microfoon zinnige dingen over soms onoverkomelijke moeilijkheden kwamen vertellen.” Het taboe was er af, concludeerde de recensent, “want niemand
verblikt of verbloost meer als anno 1967 een televisierubriek als Achter het nieuws ruime
aandacht besteedt aan homofilie, een onderwerp waaraan men nog niet zo erg lang gele247
den zijn vingers liever niet brandde.” Als het in het verleden al gebeurde, was dat in
schaduwrijke beelden en mocht niemand herkend worden. Die tijd leek definitief voorbij,
het onderwerp kon in 1967 in alle openheid op televisie gebracht worden.
Dat betrof inmiddels wel meer onderwerpen. Het is veelzeggend dat deze uitzending
plaatsvond in een maand waarin Achter het nieuws in vrijwel elke uitzending wel een vergelijkbaar taboe-achtig onderwerp aansneed. Eerder die maand vertoonde de actualiteitenrubriek een lange reportage over prostituees, naar aanleiding van de moord op een van
hen. De reportage bevatte een voor de Nederlandse televisie uniek interview waarin een
getrouwde prostituee zich onomwonden uitsprak over haar beroep. En het toonde een
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bordeelhouder die ongegeneerd vertelde over zijn werk. Niet alle recensenten vonden dit
getuigen van goede smaak, maar tot veel ophef leidde de reportage niet.248
Een paar dagen na de reportage over de homoseksuelen zond Achter het nieuws een
veelgeprezen programma over ongehuwde moeders uit, waarin zes ongehuwde moeders
van diverse pluimage en uit verschillende milieus vertelden waarom zij hun kinderen
alleen opvoedden.249 Naar aanleiding van deze uitzending schreef de NRC dat Achter het
nieuws een belangrijke taak verrichte met het brengen van evenwichtige en gedocumenteerde programma’s over taboes “die ondanks het uiterlijke modernisme in de Nederlandse maatschappij nog intens sterk leven”. De redactie wist daarin goed de balans te houden,
aldus de NRC. “Het is de plicht deze taboes aan te pakken zonder zware dreunen, die nu
eenmaal de zogenaamde weldenkende goegemeente in het harnas jagen en dan het effect
totaal missen.”250
Het ontstaan van de specials

De uitzending over de ongehuwde moeders was een zogenaamde ‘special’: een langere
uitzending van Achter het nieuws geheel gewijd aan één onderwerp. Die specials werden in
1966 geïntroduceerd, in een poging het format van de actualiteitenrubriek te verbreden en
vernieuwen.
De formule van Achter het nieuws stond sinds het aantreden van Wigbold als chef in
1963 vast: uitzendingen van 25 minuten met daarin steeds drie of vier onderwerpen, deels
gebracht als reportages, deels in de vorm van live interviews vanuit de studio. Het was een
flexibele formule, die het mogelijk maakte een divers palet aan onderwerpen in een uitzending te behandelen. Maar ze had ook haar beperkingen, omdat de lengte van de reportages daardoor maximaal rond de tien minuten bleef steken. Af en toe werd daarvan afgeweken, zoals bij de uitzendingen over homoseksuelen of bij buitenlandreportages. Dan
werd een hele uitzending ingeruimd voor het eigen werk en stond deze in het teken van
251
slechts een onderwerp.
Dat beviel goed. In de Programma Adviesraad werd bij een bespreking van het winterseizoen 1964-1965 opgemerkt dat de afleveringen van Achter het nieuws die geheel aan
een actueel vraagstuk waren gewijd tot de beste uitzendingen van dat seizoen behoorden.
Ze voldeden aan de wens om zaken niet alleen aan te stippen, maar ook van verschillende
kanten te kunnen belichten.252
“Waar wij behoefte aan kregen, was het maken van langere dingen”, aldus Wigbold in
een terugblik. “Anders bleef je een beetje in het priegelwerk zitten.”253 De redactie realiseerde zich bovendien dat als het om onderwerpen ging die in de taboesfeer lagen, ze wat
langer de tijd moest nemen om het uit te werken. Vanaf het midden van de jaren zestig
leidde die behoefte om dieper op onderwerpen in te gaan bij de Vara tot twee soorten
programma’s, herinnerde het toenmalige hoofd van de televisiedienst Piet te Nuyl zich:
praatprogramma’s zoals Mies en scene, die begin 1966 van start ging, en de zogenaamde
‘specials’ van Achter het nieuws, waarin controversiële onderwerpen belicht konden worden.254 De inspiratie voor de specials kwam deels uit het buitenland, waar programma’s als
Panorama vanaf 1966 regelmatig vergelijkbare thema-uitzendingen op het scherm gingen
brengen.255
Het voorstel om af en toe specials te maken kwam daarnaast ook voort uit praktische
omstandigheden: er waren meer mensen inzetbaar, er was meer geld en er was als gevolg
van de komst en uitbreiding van het tweede net meer zendtijd beschikbaar.256 Bovendien
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waren er programmatische redenen. In het nieuwe winterschema van 1966 stond Achter
het nieuws op vrijdagavond op Nederland 2 geprogrammeerd om 20.50 uur, aansluitend
gevolgd door Mies en scene. Binnen de staf ontstond een discussie of die uitzending van
Achter het nieuws niet een special moest worden, mede gelet op de aard van die vrijdagavond. Inderdaad werd dit als regel afgesproken, al behield de redactie zich het recht voor
om ook op andere dagen een special te brengen.257 Als gevolg hiervan trok Achter het
Nieuws eind 1966 als een van de eerste actualiteitenrubrieken een producer aan die een
belangrijke rol kreeg bij het maken van de specials.
De speciale uitzendingen die aldus ontstonden kunnen in twee soorten ingedeeld
worden. Enerzijds lange documentaire reportages en anderzijds thema-uitzendingen: een
combinatie van reportages, gefilmde interviews en studiodiscussies. De lengte varieerde
tussen de 25 en 60 minuten, al ging men vanaf 1968 ook uitzendingen van anderhalf uur
maken.
Qua onderwerpskeuze zouden de specials grofweg in drie groepen uiteen vallen: buitenlandse onderwerpen, politiek-economische onderwerpen en taboe-onderwerpen. Buitenlandse onderwerpen betroffen bijvoorbeeld de oorlog in Vietnam, de internationale
ontwikkelingshulp of de Amerikaanse verkiezingen. Bij de politiek-economische onderwerpen ging het om kwesties als de positie van de Navo of de macht van grote ondernemingen. Wat kijkdichtheid en waardering betreft, bleken deze specials het vaak goed te
doen bij het publiek. Zo kreeg de special over de Navo een gemiddelde waardering tussen
de 74-75, wat zonder meer hoog was voor het genre. Dit was opmerkelijk, omdat het een
taai onderwerp betrof en de uitzending maar liefst 70 minuten lang was. Sommige recensenten omschreven de Navo-special als een marathon van vier programma’s achter elkaar.
258

De meeste respons kregen echter de moreel-controversiële onderwerpen. De criteria
voor het kiezen van dit soort onderwerpen waren niet scherp afgebakend. Volgens Jacobs
was de keuze voor controversiële onderwerpen vooral ingegeven door de behoefte grenzen
te verleggen:
“Het is wel gebeurd dat we bij Achter het nieuws gesproken hebben over de vraag:
jongens, welk taboe valt er nog te doorbreken? En dat er dan vervolgens, weliswaar
met luid gelach, toch gewoon een aantal onderwerpen werden opgehoest waar nog
259
wel een taboe over bestond. En daarover zijn specials gemaakt.”
Het doorbreken van taboes was inderdaad een belangrijke drijfveer, erkende Wigbold in
een terugblik, al verbreedde hij het criterium:
“Als ik zeg: onderwerpen die opschudding veroorzaakten, klinkt dat wat oneerbiedig. Het moest iets te maken hebben met kwesties die niet zo gemakkelijk bespreekbaar waren in Nederland en waarvan je toch verwachtte dat mensen er naar
260
zouden kijken. Het ging om belangrijke maatschappelijke problemen.”
Maar wat uiteindelijk ook telde, was dat dergelijke thema’s goed scoorden bij het publiek.
“Onderwerpen als zelfmoord en abortus sloegen veel meer aan”, stelde redactie-assistente
Bep Vochteloo achteraf. “Het ‘leed’, dat willen mensen allemaal heel graag zien.”261
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Abortus

De tweede uitzending van Achter het nieuws over homoseksualiteit deed in 1967 weinig
stof meer opwaaien. Dat gold niet voor de uitzending waarmee in datzelfde jaar een ander
groot taboe werd aangepakt: abortus.
Volgens de zedelijkheidswetgeving van 1911 was abortus in Nederland verboden.
Daar werd weinig aan getornd. Voor de oorlog had de marxistische jurist Johan Valkhoff,
geïnspireerd door Rusland waar abortus legaal was, al eens een krachtig pleidooi voor de
legalisering van abortus gehouden. Maar veel bijval kreeg hij niet, ook niet uit socialistische hoek. Wel waren er in de jaren veertig rechtszaken geweest waarbij de rechtbank
erkende dat een ernstige bedreiging van de (psychische) gezondheid van de vrouw reden
kon zijn voor een abortus. Toch werd de arts Wim Storm, op dat moment ook voorzitter
van de Nvsh, in 1953 veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf voor het plegen van
een abortus, al beriep hij zich op een sociaal-medische indicatie als gevolg van psychisch
problemen bij de vrouw.
Binnen de medische stand stond men over het algemeen afwijzend tegenover abortus.
De geringe geneigdheid van artsen tot deze ingreep werd versterkt door de onzekerheid
die bestond over de wettelijke toelaatbaarheid van medische abortus. Voor veel artsen was
het onderwerp taboe, maar dankzij de algemene aanvaarding van anticonceptie door de
komst van de pil groeide de noodzaak om er over te discussiëren. Doordat artsen de pil
moesten voorschrijven, werden zij plots verantwoordelijk voor de begeleiding van anticon262
ceptie. Ook als het misging.
Veel ongewenste zwangerschappen waren het gevolg van slechtwerkende of gebrekkig
toegepaste anticonceptiemiddelen en -methodes. Want al won de pil na haar introductie
snel aan populariteit, niet alle vrouwen in Nederland gebruikten haar meteen omdat het
middel geld kostte. Pas in 1968 zou de pil worden opgenomen in het ziekenfondspakket.
De meerderheid van de vrouwen die abortus wilden laten plegen waren getrouwd,
slechts 20 procent was ongehuwd. Naar schatting werd er in Nederland circa 50.000 keer
per jaar abortus gepleegd. Soms door artsen, maar de meeste vrouwen moesten zich behelpen met illegale aborteurs of probeerden het zelf doen, bijvoorbeeld met behulp van een
ballonspuit met zeepsop, een van de meestgebruikte manieren om abortus op te wekken.
Daarbij ging veel mis en vrouwen kwamen met allerlei complicaties in het ziekenhuis
terecht. Af en toe overleden vrouwen zelfs als gevolg van abortuspogingen.
Dergelijke voorvallen waren weliswaar bekend bij het grote publiek, maar er werd niet
erg openlijk over gesproken, noch in de media over geschreven. Verschillende artsen en
gynaecologen maakten zich zorgen over deze situatie en publiceerden in de eerste helft van
de jaren zestig medische studies over de problematiek rond ‘abortus provocatus’, waarin
verwezen werd naar de situatie in diverse buitenlanden waar abortus inmiddels gelegaliseerd was. Ook in juridische kring was er aandacht voor het onderwerp. In de zomer van
1966 publiceerde een hoogleraar in het strafrecht een goed gelezen artikel waarin hij onderstreepte dat abortus op medische indicatie niet strafbaar was. Dit bracht de menings263
vorming onder artsen in een stroomversnelling.
In mei 1967 werd de discussie over abortus uit deze beperkte medische en juridische
sfeer gehaald door de uitzending van een special van Achter het nieuws over het onderwerp.
Een hele concrete nieuwsaanleiding was er niet, zij het dat, zoals geschetst, de discussie
over het abortusprobleem in binnen- en buitenland voorzichtig op gang was gekomen.
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Ook kende de redactie de gevolgen van illegale abortussen van nabij. Men wist hoe de
ingreep de vrouwen fysiek en psychisch aangreep en de redacteuren stonden volledig
achter het onderwerp, aldus regisseur Wim Bosboom in een terugblik.
“Er was geen enkel verschil van mening. Wij vonden dat geknoei met vrouwen
schandelijk.”264
Er was ook een praktische aanleiding voor de uitzending. In november 1966 had de redactie producer Joke van Bommel aangetrokken om de research en productie van dergelijke
specials mogelijk te maken. Haar eerste productie betrof een historische special over de
crisis in de jaren dertig, uitgezonden in februari 1967. De special over abortus, die zij
maakte samen met Postema en Wigbold, was haar tweede uitzending.
De voorbereidingstijd voor een dergelijke uitzending – een paar maanden – was lang,
wat deels het gevolg was van de lengte van de uitzending: zestig in plaats van de reguliere
twintig minuten. Maar het kwam ook omdat de redactie bij dit onderwerp als uitgangspunt had dat vrouwen die abortus hadden laten plegen, daar open voor de camera over
moesten vertellen. Het vinden van vrouwen die dat aandurfden kostte tijd. “Ik zit uren
met die mensen te praten om ze te overtuigen dat ze medemensen helpen die met dezelfde
problemen zitten”, vertelde Van Bommel destijds in een kranteninterview. “Het is geen
265
exhibitionisme, maar durf om gewoon over je problemen te praten.” Uiteindelijk vond
Van Bommel vier vrouwen bereid om mee te werken en konden de opnamen gedraaid
worden. Op 9 mei 1967 werd de special uitgezonden.
Interessant genoeg was het televisieprogramma niet het allereerste programma dat het
taboe rond abortus in Nederland doorbrak: dat was een kleine week eerder al door de
Vara-radio gedaan. Het onderwerp werd namelijk dusdanig belangwekkend gevonden dat
besloten werd het min of meer gelijktijdig in beide media aan te kaarten. Zodoende zond
de Vara-radio al op 3 mei 1967 een veertig minuten durende documentaire getiteld
“Abortus provocatus” uit. In de radiodocumentaire kwam ook een aantal vrouwen aan het
woord die vertelden over hun ervaringen met abortus: hoe ze aan het adres van aborteurs
kwamen, hoe de ingreep verliep, hoe hun omgeving reageerde en hoe ze het geestelijk
hadden verwerkt. De radiodocumentaire werd uitgezonden om 11 uur op een woensdagochtend, in het tijdslot dat gereserveerd was voor het lichtvoetige vrouwenprogramma Op
266
de koffie. Mogelijk dat het daardoor niet erg opviel. Dat kan niet van de televisieuitzending gezegd worden.
De uitzending op dinsdag 9 mei begon om 22.25 uur ‘s avonds, na afloop van de populaire Britse politieserie Z-Cars. Vooraf was in de kranten aangekondigd waar deze uitzending,
betiteld als een “discussie over abortus provocatus”, over zou gaan: “Hoe is in Nederland
de feitelijke situatie? Moet de wet worden gewijzigd? Welke problemen zijn hierbij aan de
orde?”267 Maar de uitzending bleek veel meer dan alleen een discussie te zijn. Het eerste
halfuur werd besteed aan een verkenning van het onderwerp, in het tweede halfuur volgde
de daadwerkelijke uitwisseling van standpunten.
Geopend werd met beelden van presentator Postema die live vanuit de studio alle onderdelen aan elkaar praatte en de kijker voorzag van feitelijke achtergrondinformatie. Dat
voorzien van informatie werd heel letterlijk genomen. Telkens als een wettekst of publicatie werd aangehaald, werd de betreffende passage ook in beeld gebracht. Zodoende begon
de uitzending met het tonen en oplezen van de tekst van het artikel dat in 1911 aan het
Wetboek van Strafrecht was toegevoegd om abortus strafbaar te maken. Na het noemen
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van enkele cijfers over de omvang van het probleem, werd benadrukt dat abortus alleen
was toegestaan op medische indicatie, bijvoorbeeld als het leven van een vrouw in gevaar
was. Sociale motieven, of het feit dat een vrouw het kind niet wenste, werden niet als
reden geaccepteerd. “Inmiddels is de discussie over het abortusprobleem in binnen- en
buitenland, ook in de kerken, begonnen”, verklaarde Postema.
Deze openingsscènes vormden de opmaat naar de vertoning van twee opmerkelijke
filmpassages. In de eerste passage, afkomstig van de Italiaanse televisie, kwamen verschillende vrouwen uit Rome aan het woord, geïnterviewd door hun maatschappelijk werkster,
die zonder veel schroom vertelden over het aantal abortussen dat ze hadden laten plegen.
Dat varieerde van twee tot maar liefst zeven abortussen, allemaal omdat ze al “teveel”
kinderen hadden. De beelden illustreerden het betoog van Postema dat abortus in roomskatholieke landen vrij makkelijk werd geaccepteerd.
De tweede passage was het meest confronterend voor de Nederlandse kijkers. Hierin
kwamen vier verschillende Nederlandse vrouwen aan het woord die vertelden waarom en
op welke moeizame wijze ze (illegaal) abortus hadden laten plegen. De een was naar Hongarije gegaan, de ander kwam na een schoffering door haar eigen weigerachtige huisarts bij
een gynaecoloog in Amsterdam terecht, de derde – die al twee kinderen had – werd eveneens door haar arts uitgescholden toen zij om een abortus vroeg en toegebeten: “U bent
het niet waard dat u kinderen heeft!” Uiteindelijk, na een tocht van de ene arts naar de
andere, vond ze een medicus die geen toestanden maakte en haar hielp. Het meest beeldende verhaal kwam van een oudere, beschaafd formulerende vrouw die vertelde over haar
derde abortus. Verschillende pogingen mislukten, uiteindelijk kwam ze bij de vrouw in
een achterbuurt terecht die zeepsop in haar baarmoeder spoot. Dat had het gewenste
effect.
Alle vier de vrouwen waren in hun eigen huis geïnterviewd – twee door Postema, twee
door Wigbold – en werden in medium close-up shots gefilmd terwijl ze hun verhaal deden. Een van de vier zat in het donker, zodat enkel het silhouet van haar gezicht te zien
was. Maar de andere drie kwamen duidelijk herkenbaar in beeld en spraken ogenschijnlijk
vrijuit en zonder veel deemoed. Ook verderop in de uitzending, in een passage waarin
gevraagd werd naar de morele aspecten van hun daad, toonde geen van de vrouwen wroeging. Een van hen was eerder verontwaardigd dat artsen haar een schuldgevoel probeerden
aan te praten. “Ik dacht dat wij vrij waren”, sprak de vrouw.
“Ik moet beoordelen of ik al of niet een kind wil hebben. Ik moet daar zelf de verantwoording voor nemen.”
Medisch gezien was abortus een geringe ingreep, maar maatschappelijk gezien liepen
artsen een risico, vertelde Postema vanuit de studio. Een gefilmd interview met de arts
Wim Storm, die in de jaren vijftig veroordeeld werd wegens het plegen van abortus op een
labiel meisje dat Auschwitz had overleefd, illustreerde het gevaar dat artsen liepen als zij
niet alleen op medische indicatie tot abortus overgingen.
Aansluitend verkende Wigbold in een gefilmd interview met de jurist Johan Valkhoff,
die al in de jaren dertig over abortus had gepubliceerd, de grenzen van wat wel en niet
onder medische redenen werd verstaan. In Nederland waren die grenzen juridisch gezien
streng, terwijl in landen als Groot-Brittannië, Rusland en Zweden abortus inmiddels ook
werd toegestaan op sociale gronden. Uit een interview met een Zweedse jonge vrouw
bleek evenwel dat dit nog niet betekende dat abortus altijd werd goedgekeurd. En ook niet
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dat “criminele abortus” daarmee automatisch verdween.
Moest nou de wetgeving in Nederland gewijzigd worden? Dat was de vraag die centraal stond in het tweede deel van de uitzending. In de studio werd live geschakeld naar
een hoek waar Wigbold de kwestie besprak met twee medici: de gynaecoloog Gerrit-Jan
Kloosterman, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd van de verloskundige afdeling van het Wilhelmina Gasthuis, en de seksuoloog Coen van Emde Boas, die
onderzoek had gedaan naar abortus. De studiodiscussie werd opgenomen met drie televisiecamera’s, zodat er veelvuldig geschakeld kon worden tussen het beeld van Wigbold die
vragen stelde en close-ups van de twee deskundigen als zij aan het woord waren. Er was
ook niet zozeer sprake van een discussie tùssen de artsen, als wel van een onderzoekend en
soms wat wijdlopig interview van Wigbold met elk van de artsen afzonderlijk.
Daarbij leek Kloosterman, geïntroduceerd als een “gematigd tegenstander van abortus”, aanvankelijk de meeste bezwaren te hebben tegen abortus om niet-medische redenen. Vooral omdat het ging om het afbreken van een menselijk leven en hij sterke emotionele problemen had met het verwijderen van “de stukken van een heel klein mensje”.
Van Emde Boas had een veel ruimere opvatting van wat onder een medische indicatie viel
en daardoor veel minder problemen met het toepassen van abortus indien vrouwen in
psychische nood kwamen door hun ongewenste zwangerschappen.
Maar opmerkelijk genoeg bleek Kloosterman, ondanks zijn stelling dat abortus gelijk
stond aan doden, in de praktijk ook een ruimhartige interpretatie te hanteren. Als een
vrouw in “existentiële nood” was, kon dat volgens hem een motief zijn om de zwangerschap af te breken. Kloosterman:
“Als het werkelijk gaat om haar voortbestaan als een volwaardig wezen, [...] [wanneer] haar verdere leven niet meer een menswaardig bestaan zou zijn en haar hele
leven lang erdoor verknoeid zou zijn en zij zich niet meer ten volle als mens zou
kunnen ontplooien, dan zou ik dat een indicatie vinden.”
Even interessant was zijn mening dat artsen die zeiden dat ze niet konden ingrijpen omdat
anders hun praktijk gevaar liep, zich laf achter schijnargumenten verschuilden. “Een arts
in Nederland die iemand graag wil helpen en meent dat hij daar zeer goede motieven voor
heeft, die kan iemand helpen.” Ook Van Emde Boas concludeerde dat de wet in Nederland op dat gebied voldoende ruimte liet. “Ik geloof niet dat onze wet fout is”, verklaarde
hij, “maar dat de interpretatie van die wet fout is.” Op grond daarvan onttrokken sommige artsen zich aan hun verantwoordelijkheid. Ter afsluiting van de discussie benadrukte
Kloosterman nog eens dat iedere arts moest beseffen dat alles mogelijk was op dit gebied,
mits de arts er met zijn volle overtuiging achter stond.
“Feiten en meningen over abortus, dames en heren. Samen een bijdrage vormend in
een discussie die op gang aan het komen is. Meer pretenderen wij in deze uitzending
niet.” Met deze woorden begon Postema vanachter zijn desk in de studio aan de afronding
van de uitzending. De verhalen van de vrouwen, zo verklaarde hij, hadden op de redactie
veel indruk gemaakt, evenals de meningen van de twee deskundigen. Dit, zo meende
Postema, schepte verplichtingen voor het vervolg van het debat over abortus: “Beide,
verhalen en die meningen, zullen uit geen enkele discussie – op welk niveau dan ook –
weggelaten mogen worden.” Kijkers werden ter afsluiting opgeroepen om te reageren. “U
hoort er meer van.”
De uitzending was niet de eerste special die Achter het nieuws maakte, maar wel de eer213
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ste special over een dergelijke moreel controversieel onderwerp. Ze zette qua aanpak de
toon voor een hele reeks van specials over taboe-onderwerpen. De redactie zou daarbij
steeds dezelfde formule hanteren: een algemene inleiding met cijfers, daarna gesprekken
met direct bij het onderwerp betrokkenen, gevolgd door een wetenschappelijke inbedding
en de mening van deskundigen. Deze formule was een goede, aldus de Volkskrant: “De
aanpak is direct, soms hard, maar nooit ongevoelig.”268
Drie dingen vallen daarbij op, gelet op deze special over abortus. In de eerste plaats
was er een overdaad aan feiten, cijfers en documenten die de kijkers zowel in het begin van
de uitzending als door het programma heen gepresenteerd kregen. De presentatie ervan
was wat schools, alsof het publiek college kreeg en de redactie erop gespitst was geen enkele dimensie van het onderwerp te missen. De lengte van de uitzending – ruim 55 minuten
– maakte het ook mogelijk diverse aspecten te behandelen, maar de uitzending was daardoor op punten wel taai.
De verlevendiging kwam van de kant van de vrouwen die vertelden over hun ervaringen.
Dat is het tweede opvallende aan de uitzending. Het onderwerp werd niet alleen besproken,
het werd ook verbeeld door de anekdotes en emoties van de betrokkenen. Dit was, zoals al
eerder aangestipt, een bewust beleid. “[Het is] een principe van Achter het nieuws, althans wat
betreft de documentair getinte uitzendingen over maatschappelijke problemen, dat de betrokkenen als het ware voor hun lot uitkomen”, schreef redacteur Roodnat ter begeleiding
van een vergelijkbare special. “Wij stonden en staan op het standpunt dat wij zelf aan de
instandhouding van dat taboe zouden meewerken als wij de betrokken vrouwen en mannen
269
buiten beeld of onherkenbaar aan het woord zouden laten.”
In de verhalen van de vrouwen klonk verontwaardiging door over de kleinerende behandeling door onwelwillende artsen aan wiens lot zij in eerste instantie waren overgeleverd. Was het niet het recht van de vrouw om te beschikken over haar eigen lichaam,
vroeg een van de jongere vrouwen zich af.
Deze vraag werd door Wigbold ook aan de twee deskundigen voorgelegd, maar stond
niet centraal in de uitzending an sich. De special richtte zich vooral op de meer politieke
vraag waar de grenzen lagen en welke indicatie toelaatbaar werd geacht. Hierdoor kregen
de uitspraken van de deskundigen ook automatisch meer gewicht, al was het alleen al in
letterlijke zin: de studiodiscussie duurde twintig minuten, de verhalen van de vier Nederlandse vrouwen namen bij elkaar hooguit tien minuten in beslag.
Het derde punt wat daarbij opvalt is de relatief neutrale benadering van het onderwerp. De redactie liet weliswaar nadrukkelijk zien hoezeer de vrouwen onder de bestaande
situatie leden, maar hoewel sommige redacteuren voorstander van legalisering van abortus
waren, was dat niet aan de toonzetting of vraagstelling te merken. Ook bij de latere specials over moreel controversiële onderwerpen verklaarde de redactie alleen materiaal ter
overdenking aan te willen dragen. Zij wilde geen uitspraak forceren. Het ging meer om
een verkenning van het onderwerp dan om een duidelijke standpuntbepaling. Een uitgesproken eigen mening ontbrak in de specials.270
Het was een aanpak die in goede aarde viel. “Een tv-gebeurtenis van de eerste orde”,
schreef televisierecensent Scheepmaker een dag later over de abortusspecial. Het penibele
onderwerp werd volgens hem op een bijzonder openhartige maar ook reële manier behandeld. Een recensent van de Friese Koerier was iets minder overtuigd van de “openhartige
getuigenissen van vrouwen die geaborteerd waren, soms met mededeling van tamelijk veel
details”.271 Maar in de ogen van Scheepmaker was de uitvoering van de “waterdichte uitzending” perfect. En de wijze waarop Wigbold de vraaggesprekken leidde werd uitbundig
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door hem geprezen.272
Intern, binnen de staf, werd de abortusspecial ook een goede uitzending genoemd.
Vara’s Radio TV Gids wijdde een pagina aan de vele kijkersreacties. De redactie van het
artsenblad Medisch Contact pakte nog groter uit: zij publiceerde vrijwel integraal de in hun
ogen belangrijkste teksten van de uitzending, te weten de studioteksten van Postema en
het interview van Wigbold met de twee deskundigen.273
Het directe effect van de uitzending was groot. Dat kwam niet zozeer door het tonen
van de getuigenissen van betrokkenen, al waren de verhalen van de vier vrouwen wel
confronterend en resoneerden ze bij het kijkerspubliek, herinnerde redacteur Hans Jacobs
zich.
“Op de ochtend na de uitzending over abortus belden tientallen – met name katholieke – vrouwen op naar de redactie en zeiden: ‘Meneer, ik wil mijn naam niet
noemen, maar we hebben gisteravond gekeken. Blijft u alstublieft met dit soort
onderwerpen doorgaan, want we hebben de narigheid meer dan ooit persoonlijk
274
moeten verwerken.’“
Maar het waren vooral de opvattingen van de twee in de studio geïnterviewde deskundigen die de impact van de uitzending bepaalden. Voor het eerst drong het tot het publiek
door dat er onder medici genuanceerd en zelfs positief over abortus werd gedacht. En dat
het bovendien met die strafbaarheid wel meeviel.
Na de uitzending werden artsen overstroomd met abortusverzoeken. De volgende dag
al meldden grote aantallen vrouwen zich bij Kloostermans kliniek in het Wilhelmina
Gasthuis en zeiden te voldoen aan de bijzondere omstandigheden die Kloosterman had
omschreven.Van Emde Boas verklaarde later: “In de tien maanden na de Vara-uitzending
275
kreeg ik meer aanvragen dan in de 35 daaraan voorafgaande jaren.” Ook de redactie
werd belaagd. Nog jarenlang werd Achter het Nieuws gebeld door vrouwen die in de problemen zaten en vroegen of de redacteuren misschien een adres wisten waar ze geholpen
konden worden.
De vele reacties en de daardoor ontstane publieke discussie maakten een vervolg
noodzakelijk. Drie dagen later, op 12 mei, zond de Vara-radio een debat uit naar aanleiding van de radio- en televisieuitzendingen over abortus. Daaraan namen deel Nvshvoorzitter Mary Zeldenrust, de gynaecoloog Pieter Treffers en de jurist Valkhoff, die ook
in de televisie-uitzending voorkwam.
Achter het nieuws zelf kwam anderhalve maand later terug op het onderwerp met een
ruim veertig minuten durende vervolguitzending. Korter dan de eerste uitzending, maar
nog altijd twee keer langer dan een reguliere aflevering van de actualiteitenrubriek. Gelet
op de cruciale rol van artsen in het mogelijk maken van abortus, had de redactie besloten
onderzoek te laten doen naar de standpunten van Nederlandse huisartsen ten aanzien van
abortus. In opdracht van de Vara werd een groot aantal huisartsen, 230 in totaal, door
onderzoekbureau Intomart ondervraagd. De resultaten van het onderzoek werden gepu276
bliceerd in de Radio TV Gids en Medisch Contact. Ze vormden bovendien een belangrijk onderdeel van de tweede Achter het nieuws-uitzending over abortus.
Dit tweede programma, uitgezonden op vrijdag 30 juni 1967 om 22.20 uur op Nederland 1, werd wederom gepresenteerd door Postema. Hij legde de kijkers een indrukwekkende hoeveelheid onderzoeksresultaten en grafieken voor die niet altijd even makkelijk
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volgbaar waren, al gaf Postema enige toelichting. Daaruit bleek dat gemiddeld 57 procent
van de ondervraagde huisartsen tegen legalisering van abortus was. De bezwaren waren het
grootst onder de huisartsen van rooms-katholieke komaf (72 procent) en het minst groot
onder huisartsen die geen geloof beleden (39 procent). De jongere huisartsen dachten
“progressiever”, aldus Postema, dan hun oudere collega’s en hetzelfde gold voor de artsen
in het westen van het land; ook zij waren gunstiger gestemd ten opzichte van abortus dan
de artsen elders in Nederland.
Gevraagd naar motieven om wel abortus te plegen, stelde ruim 90 procent van de artsen dat een medische indicatie voldoende reden was. Een kleine driekwart van de ondervraagde huisartsen vond de ingreep ook gerechtvaardigd als er sprake was van de door
Kloosterman aangeduide “existentiële nood”. Slechts 29 procent vond abortus toegestaan
als er sprake was van maatschappelijke nood. De eigen zedelijke opvattingen waren bij de
meeste artsen leidend in hun meningsvorming. Wat de vrouwen in kwestie wilden, speelde in veel mindere mate een rol.
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de vragen opgeworpen door briefschrijvers, volgde in de studio een discussie onder leiding van Wigbold. Hierbij waren Kloosterman en Van Emde Boas weer van de partij, aangevuld met de katholieke hoogleraar en
gynaecoloog Jaap Mastboom. Deze laatste was tamelijk rechtlijnig in zijn opvattingen en
nam een uitgesproken afwijzend standpunt in ten aanzien van abortus. Zo vond hij dat een
briefschrijfster die kampte met een zwakke lichamelijke gezondheid, zeven kinderen had en
wiens man aan diabetes leed, tóch haar achtste kind niet mocht aborteren.
Kloosterman maakte in de discussie weer de meeste indruk. Hij stelde dat niet de wet
moest veranderen, maar dat de wetskennis van artsen verbeterd moest worden. Daarbij
herhaalde hij wat hij in de eerste uitzending ook had benadrukt: abortus was niet strafbaar, bij medische indicatie mochten artsen gewoon ingrijpen. De uitkomsten van de
enquête toonden aan dat de meeste artsen, al dan niet geïnspireerd door Kloostermans
woorden, ook bereid waren dat te doen. Dat was de belangrijkste conclusie die de kijker
277
kon trekken na deze wederom uitvoerige uitzending.
Er was iets in gang gezet en het was merkbaar dat de redactie daar trots op was. Ter afsluiting van de tweede uitzending wees Postema de kijkers er op dat Achter het nieuws in
totaal maar liefst 140 minuten aan het onderwerp abortus had besteed. Dit klonk als
borstklopperij, maar deze was niet ongegrond. Het effect van de specials was heel duidelijk
zichtbaar.
Na de televisie-uitzendingen nam het aantal abortusverzoeken in het hele land snel
toe. Overvallen door deze stroom, ging artsen en gynaecologen in de loop van 1967 in
verschillende ziekenhuizen over tot het instellen van speciale abortusteams. Het bleek niet
voldoende om aan de vraag te voldoen, waardoor vrouwen onder andere werden doorverwezen naar Groot-Brittannië, waar abortus in 1968 werd gelegaliseerd. Vandaar dat Achter
278
het nieuws in februari 1969 een reportage uitzond over een abortuskliniek in Londen.
Begin jaren zeventig zouden ook in Nederland aparte abortusklinieken worden opgericht
en uiteindelijk zou abortus hier na veel discussie in 1981 gelegaliseerd worden.
Het debat over abortus, zo concludeerde de auteur van een studie over de geschiedenis
van abortus in Nederland, kwam dankzij Achter het nieuws vanaf mei 1967 in brede kring
op gang.279 “Wij hebben de abortusdiscussie aangezwengeld”, stelde ook Wigbold achteraf,
“daar ben ik absoluut van overtuigd.”280 Volgens sommige auteurs gaat de invloed van de
televisie-uitzendingen nog verder. De eerste uitzending sloot het tijdperk af waarin een
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door een arts uitgevoerde abortus voor Nederlandse vrouwen vrijwel onmogelijk was.
Vrouwen wisten vanaf dat moment dat het medisch en legaal gewoon kon en begonnen,
aanvankelijk schoorvoetend en gaandeweg met steeds meer overtuiging, dat recht op te
eisen.281
De vraag is of de aanpak van Postema, Wigbold en producer Joke van Bommel, het
drietal dat de uitzendingen maakte, daar nog een significante rol in heeft gespeeld. Het is
evident dat zij het onderwerp pontificaal op de kaart hebben gezet. Het valt daarbij op dat
hoewel de Vara-radio het onderwerp als eerste bracht, de televisie-uitzending aanzienlijk
meer impact heeft gehad. Dat zegt in eerste plaats natuurlijk iets over de veel grotere rol
van televisie in deze periode, ten koste van de invloed die radio tot aan het begin van de
jaren zestig had.
Maar het zegt ook iets over het effect van een verschil in aanpak. In de radiouitzending lag de focus op de verhalen van de vrouwen, bij de televisie-uitzendingen lag de
focus op degenen die de sleutel in handen hadden bij het aanpakken van het abortusprobleem: de artsen. Natuurlijk kwamen ook de ervaringen van de vrouwen aan bod en nam
de redactie van Achter het nieuws het daarmee, impliciet en expliciet, op voor de vrouw.
“Dit is in dubbele zin een doorbraak”, concludeerde politicologe Joyce Outshoorn in haar
onderzoek naar de politieke strijd rond abortus, “het monopolie van de deskundigen is
doorbroken [...] en de meeste direct betrokkenen, vrouwen, durven nu in eigen termen
282
haar mening te verwoorden.” Maar door tegelijkertijd nadrukkelijk te onderzoeken waar
de grens lag bij degenen die het bij abortus voor het zeggen hadden, bereikte Achter het
nieuws misschien nog wel het meest. Het ging niet alleen om het doorbreken van een
taboe, het ging vooral om het aanpakken van het probleem dat aan de hele kwestie ten
grondslag lag.
De special over abortus luidde een hele reeks van Achter het nieuws-specials in over moreel
controversiële onderwerpen die tot dan toe weinig in het openbaar werden besproken.
Ongehuwde moeders was het thema in september 1967, twee maanden later gevolgd door
een ophefmakende special over zelfmoord.Het doel van de zelfmoordspecial was om aandacht te vragen voor de menselijke problemen die aan zelfmoordpogingen ten grondslag
lagen. “Evenals het ongehuwde moederschap en de abortus is ook zelfmoord een door
taboes omgeven onderwerp, waar over het lekenpubliek echter wel een aantal, meestal op
weinig of niets steunende meningen heeft”, verkondigde de redactie ter begeleiding. “Deze
uitzending moet worden gezien als een nieuwe poging van onze actualiteitenrubriek om
een belangrijk maatschappelijk probleem zo diepgaand als via televisie mogelijk is te be283
handelen.”
Om ervaringsdeskundigen te vinden had de redactie via advertenties in de landelijke
pers mensen die een zelfmoordpoging hadden gedaan opgeroepen zich te melden. Enkele
kranten weigerden die advertentie te plaatsen wat, zo constateerde de redactie van Achter
het nieuws monter, al tot een begin van taboedoorbreking leidde, aangezien de pers door
alle ophef daarover uitvoerige aandacht aan het verschijnsel zelfmoord gingen besteden.284
In totaal kwamen zes mensen in de zelfmoordspecial aan het woord. De meeste recensenten waren waren vol lof en vonden de uitzending indrukwekkend en indringend, mede
dankzij de “sobere en correcte benadering”. Het Vrije Volk noemde het een historische
gebeurtenis: “Dit schijnbaar volstrekt negatieve onderwerp werd via het scherm tot een
bijzonder positieve belevenis”.285 Op vergelijkbare wijze werd er gereageerd op een special
over euthanasie, uitgezonden in november 1968.
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Maar er mislukte ook wel eens wat. Niet elk taboe liet zich even makkelijk aanpakken.
Begin 1968 zocht de redactie via advertenties naar mensen die door het ‘foute’ gedrag van
hun ouders op politiek of crimineel gebied zelf maatschappelijke problemen hadden ondervonden. De oproep leverde vooral veel onbruikbare reacties op en de redactie besloot
het onderwerp te laten vallen.286
In dat opzicht waren de thema’s rond seksualiteit en huwelijk makkelijker uit te voeren. De seksuele taboe-onderwerpen waren ook aantrekkelijk voor de redactie van Achter
het nieuws omdat zij zich daarmee goed kon profileren tegenover Brandpunt. Bij dit KROprogramma lagen dergelijke onderwerpen gevoeliger. Niet zozeer bij de redactie, als wel bij
de omroep zelf. “De Brandpuntmensen hoeven niet aan te komen met een verdediging
van de Nvsh”, constateerde een krant in 1964.287 Onderwerpen als de Nvsh en homoseksualiteit lagen zeer controversieel binnen de katholieke gemeenschap, erkende Schoonhoven achteraf.288
Psychiater Kees Trimbos mocht weliswaar in zijn programma’s spreken over huwelijks- en seksgerelateerde onderwerpen, maar hij deed dat in de rol van deskundige. En er
waren grenzen aan wat de KRO-leiding toestond op dit vlak. In 1965 verbood voorzitter
Van Doorn de uitzending van een televisieforum over bevolkingsgroei en geboortebeperking, geleid door Trimbos, omdat daarin het katholieke standpunt onvoldoende zou
worden belicht. Trimbos stapte boos naar de pers en bij Brandpunt maakten ze er grapjes
over. Voor de redactie van Zo is het was het bovendien aanleiding voor een sketch waarin
Van Doorn werd neergezet als een driftige man die vond dat “de vruchtbaarheid van
289
nieuwe ideeën” moest worden tegengegaan. Het was duidelijk dat de ruimte die de
KRO bood voor dit soort onderwerpen aan restricties gebonden was. Vandaar dat Brandpunt daar in de jaren zestig veel minder uitbundig aandacht aan besteedde dan haar concurrent bij de Vara.290
1967 was het absolute kroonjaar voor Achter het nieuws. Maar liefst elf reportages en
specials gingen over onderwerpen die verband hielden met seksualiteit, homofilie of het
huwelijksleven – dat wil zeggen dat in ruim 10 procent van de uitzendingen daar aandacht
aan werd besteed. Daar staken de drie keer dat Brandpunt in dat jaar iets deed met relaties
magertjes tegen af. Bracht de Brandpunt-redactie bijvoorbeeld in september 1967 een
thema-uitzending over “De balans van het huwelijk”, Achter het nieuws ging daar een
maand later moeiteloos overheen met een uitgebreide forumdiscussie over seks – een
onderwerp dat gedurende de hele jaren zestig slechts één keer bij Brandpunt aan bod
291
kwam.
Het jaar 1967 was ook het jaar waarin de seksuele revolutie in Nederland manifest
werd, met onder meer een naakte Phil Bloom in VPRO’s Hoepla en een geruchtmakende
rede van Nvsh-voorzitter Mary Zeldenrust in oktober 1967 waarin zij een programma
voor die seksuele revolutie ontvouwde.292 De forumdiscussie over seks van Achter het
nieuws werd naar aanleiding van deze conferentie georganiseerd. In februari 1968 zond de
actualiteitenrubriek aansluitend een special uit over echtscheidingen in Nederland.293 En
in maart 1969 bracht de redactie een special over de vraag “Is er een seksuele revolutie?”.
Een uur lang werd de balans opgemaakt van de ontwikkelingen in het voorafgaande decennium. In welk opzicht waren de normen veranderd? En was dat een goede ontwikkeling?294
De eigen rol bij die veranderingen kwam daarbij niet expliciet aan de orde, maar het
mag duidelijk zijn dat Achter het nieuws hierop invloed heeft gehad met haar specials. De
actualiteitenrubriek was met haar vele taboedoorbrekende uitzendingen op dit gebied veel
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meer dan alleen een spiegel van de veranderende opvattingen op het gebied van de seksuele moraal. Zij speelde een voortrekkersrol. De opiniepeilingen op het gebied van seksualiteit wijzen op een grote verandering van de opvattingen tussen 1965 en 1970. In 1965
weerspiegelde de mening van de bevolking nog vrijwel volledig de traditionele moraal, in
1970 was daar weinig meer van over. De uitzendingen van Achter het nieuws liepen veelal
voor op deze mentaliteitsverandering.295
Trots kon Rengelink al in 1966 aan de Verenigingsraad melden dat veel onderwerpen
die voorheen verboden terrein waren, zoals seksuele opvoeding en geboorteregeling, nu
door de Vara-televisie aan de orde waren gesteld. Dit had het beeld van de Vara als “moderne, vooruitstrevende omroep” duidelijk goed gedaan. Met recht, aldus Rengelink, “kan
men zeggen dat de Vara bij de tijd blijft en misschien zelfs die tijd wel wat vooruit is.”296
Veel waardering was er ook van Vara’s Programma Adviesraad voor dergelijke uitzendingen. Achter het nieuws leverde een belangrijke bijdrage aan “progressieve voorlichting”
door met die controversiële onderwerpen in de specials zowel de grensgebieden van de
moraal als de uithoeken van de maatschappij te verkennen en ter discussie te stellen.
Daarmee gaf het vorm aan “het typische ‘voortrekkende’ en taboe-doorbrekende karakter
van de Vara”.297
De aanpak van taboes

Voortrekken, taboes doorbreken en de tijd vooruit zijn: ziehier de opdracht die de Vara en
– meer expliciet – de redactie van Achter het nieuws zichzelf gesteld had. De vraag was wel
steeds wat de beste manier was om dat te doen.
Wigbold had daar uitgesproken gedachten over. “Met name de specials van Achter het
nieuws gaan uit van de gedachte, onbewust iets vooruit te lopen met onze ideeën, maar
daarbij toch een vorm te vinden waarmee wij toch het publiek kunnen bereiken”, stelde
hij tijdens een stafbijeenkomst. “Wij maken onze specials juist voor het ‘klootjesvolk’.”298
Het doorbreken van taboes moest daarom met beleid gebeuren. “Alles ter discussie willen
stellen is erg nuttig, maar je moet oppassen dat je niet de backlash oproept”, aldus Wigbold in een interview.
“De voorhoede heeft wel de goeie ideeën, maar ze holt zichzelf vaak voorbij. Je
moet die ideeën wel vertalen voor het grote publiek.[...] Die specials hebben niet
de weerstanden opgeroepen die je eigenlijk verwacht. Dat vind ik het goede voorbeeld van communiceren.”299
De aanpak van de taboes in de uitzendingen over homoseksualiteit en abortus overziend,
vallen drie dingen op. In de eerste plaats het ontbreken van een expliciet oordeel. Voor de
goede verstaander was wel duidelijk waar de sympathie van de redactie lag, maar deze
werd niet aan de kijkers opgedrongen. Het publiek kreeg vooral een palet aan meningen,
feiten en ervaringen voorgeschoteld op basis waarvan het zelf conclusies kon trekken.
Ten tweede is de breedheid en uitputtendheid van de aanpak van het onderwerp opmerkelijk. Dat was natuurlijk nog niet zo bij de eerste uitzending over homoseksualiteit,
maar juist die uitzending deed de redactie realiseren dat dergelijke onderwerpen een meer
gedegen aanpak vergden. Vandaar de komst van de specials. In dat opzicht loopt er een
duidelijke lijn van die omstreden uitzending uit december 1964 naar de eerste taboedoorbrekende special over abortus in mei 1967.
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Wat tenslotte ook vernieuwend was en opvalt, zeker in vergelijking met de eerdere
aanpak van dergelijke onderwerpen in andere televisieprogramma’s, was het nadrukkelijke
streven om mensen die het taboe verbeeldden aan het woord te laten. Volgens producer
Van Bommel gebeurde dat voor het eerst welbewust bij de uitzending over abortus: “Dat
is een echte doorbraak geweest.”300 Niettemin werd deze aanpak al bij de eerste uitzending
over homoseksualiteit toegepast, al werden de homoseksuelen toen nog niet volledig herkenbaar in beeld gebracht.
Deze aanpak had duidelijk invloed op de impact van de uitzendingen. Er was immers
een groot verschil tussen het tonen van een deskundige die in meer abstracte zin over een
moreel controversieel onderwerp sprak, en het in beeld brengen van mensen die hun eigen
ervaringen met het taboe deelden. Dit laatste maakte het concreet, tastbaar en confronterend. Maar het hielp ook bij het kweken van sympathie en begrip, en daarmee bij het
afbreken van het taboe.
Met de taboedoorbrekende specials baarde Achter het nieuws in de tweede helft van de
jaren zestig veel opzien. Maar aan het eind van dat decennium werden ze nog slechts
incidenteel door de redactie uitgezonden. Er waren nauwelijks meer taboes in de Neder301
landse samenleving te vinden die doorbroken moesten worden, meende Wigbold.
Dat is slechts één kant van het verhaal. Het Vara-bestuur signaleerde dat de onderwerpen waarmee de Vara zich voorheen kon profileren als progressieve omroep, inmiddels
ook door de andere omroepen omarmd werden. Dit maakte het werk van de redactie van
Achter het nieuws in dat opzicht een stuk lastiger.302 De voorloper was ingehaald.
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9
HET ONTHULLEN VAN MISSTANDEN

Zo had het moeten zijn, in januari 1965. Eerst worden op de televisie foto’s van Duitse
oorlogsgevangenen in Nederlands-Indië getoond. Dan volgen beelden van Japanse vliegtuigen die Nederlandse schepen aanvallen en krijgen de kijkers te horen hoe het Nederlandse schip Van Imhoff, met aan boord 473 Duitse geïnterneerden en circa 150 Nederlandse bemanningsleden en militairen, begin 1942 voor de kust van West Sumatra door
een Japanse bommenwerper werd geraakt en langzaam begon te zinken.
De Nederlanders besloten het vege lijf te redden, met achterlating van de Duitsers.
Een Nederlandse militair die de ramp overleefde, verschijnt in beeld en vertelt:
“Het reddingsmateriaal aan boord was absoluut onvoldoende [...], ik had altijd gedacht, dat de kapitein als laatste van boord hoorde te gaan. Maar toen wij in de
303
sloepen gingen, was de hele bemanning er al af.”
De Nederlanders verlieten het schip met vijf van de zes aanwezige reddingsboten – de
zesde bleef vaststeken. En ze richtten hun geweren op elke Duitser die hun kant op zwom.
Terwijl de Van Imhoff naar de bodem van de Indische oceaan zonk en ruim vierhonderd
Duitse geïnterneerden verdronken, voeren de Nederlanders naar veilige wal.
Maar de kijkers hebben deze beelden nooit gezien en het verhaal over de Van Imhoff
nooit gehoord. Het Vara-bestuur greep in en verbood tot twee keer toe uitzending van het
programma waarin de ramp met de Van Imhoff werd gereconstrueerd. De reden: de
leiding vond het ongepast om uitgebreid stil te staan bij dubieuze handelingen van Nederlanders in oorlogstijd.
Zo ging het, vier jaar later, in januari 1969. De kijkers zien een man in pak, begin veertig,
en horen zijn licht geaffecteerde, wat monotone stemgeluid. Hij vertelt over zijn ervaringen als dienstplichtig soldaat in Indonesië in 1947 en 1948. Met een patrouille kwam hij
in een kampong bij een houten huisje.
“Twee van onze jongens, een korporaal en een soldaat, gingen daar naar binnen
toe en de korporaal die schoot daar z’n Schmeisser, een pistool-mitrailleur, leeg. Ik
ging naar binnen en ik zag daar in het schemerdonker vijftien, twintig mensen –
vrouwen, kinderen en mannen – gehurkt op een hoop zitten. En toen ik eraan gewend was, zag ik daar het spuiten van slagaderlijke bloedingen, het gegil, de
304
doodsnood en de doodsstrijd van die mensen daar in dat huisje.”
Zijn relaas, vol met gruwelijke voorbeelden van misdragingen door Nederlandse militairen, duurt ruim twintig minuten. Ditmaal kan de redactie van Achter het nieuws zonder
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bezwaar aandacht besteden aan de vraag of Nederlanders oorlogsmisdaden hebben gepleegd. De redactie deed dat niet in één, maar in niet minder dan zes uitzendingen.
Beide programma’s vielen onder de verantwoordelijkheid van Wigbold. Waarom wilde hij
eigenlijk aandacht besteden aan de oorlogsmisdaden van Nederlanders? En waarom verbood de Vara-leiding de ene uitzending wel, en de andere niet?
De pogingen om schandalen uit het vaderlandse verleden te onthullen, geven een goed
zicht op de manoeuvreerruimte die programmamakers in het algemeen, en de redacteuren
van Achter het nieuws in het bijzonder, hadden. En vanwege de controversiële inhoud van
de uitzendingen en de resulterende ophef, waardoor de makers gedwongen werden zich te
verantwoorden, bieden deze programma’s een helder inzicht in hun drijfveren. In dit
hoofdstuk worden de omstreden uitzendingen geplaatst in de context van eerdere controverses over het belichten van misstanden op de Nederlandse televisie.
Dag Koninginnedag

Dat het belichten van het verleden op televisie nooit een waardevrije aangelegenheid is,
bleek al in de beginperiode van televisie in Nederland. De “eerste klassieke nationale televisierel” ontstond in reactie op het programma Dag Koninginnedag, uitgezonden op zaterdag 31 augustus 1957.305 Het meest interessante aan de rel was dat deze vooral draaide om
de vraag of een alternatieve, kritische zienswijze op het verleden ook toegestaan was. Niet
echt, zo bleek. Al was niet zozeer het publiek – hoe gering ook in omvang – verontwaardigd, alswel de pers en de politiek.306
Naar aanleiding van de 77e verjaardag van prinses Wilhelmina bracht de Vpro een
programma waarin de makers wilden laten zien hoezeer, “ondanks de wisseling der tijden
en te midden van alles wat het Nederlandse volk aan goed en kwaad heeft beleefd”, de
koningin toch een centrale, nationale rol bleef houden.307 Deze vooraankondiging maakte
al duidelijk dat het niet een eenduidig positief getint herdenkingsprogramma zou zijn.
Getracht werd door middel van filmpjes en live uitgezonden interviews nadrukkelijk ook
een aantal historische misstanden tijdens de regeringsperiode van Wilhelmina, die van
1890-1948 koningin der Nederlanden was, aan de kaak te stellen.
“Het was natuurlijk niet allemaal rozengeur en maneschijn”, meldde de voice-over. Zo
vertelde de eerste socialistische burgemeester van Nederland hoe hij destijds werd gemolesteerd door monarchisten, kaartten de makers de sociale misstanden in Nederland én in
Nederlands-Indië aan en werd “de kleinering van de vrouw in de mannenmaatschappij”
veroordeeld. Ook interviewden de programmamakers een oud-strijder over de koloniale
oorlog in Atjeh met zijn vele slachtoffers. Deze voormalige soldaat sprak over het “over de
kling jagen [van] de zwarten” en vertelde dat de strijd niet voor de vrijheid was gevoerd,
308
maar omdat “Holland immers de ping-ping van Indië nodig had”.
Wat het meeste ophef zou veroorzaken was een interview met een voormalige muiter van
De Zeven Provinciën. De bemanning van dit in Indische wateren varende pantserschip sloeg
in februari 1933 aan het muiten in reactie op salariskortingen en slechte arbeidsomstandigheden. De regering Colijn reageerde fel. Het schip werd gebombardeerd en de muiters die
deze aanslag overleefden kregen lange gevangenisstraffen. Het aan het woord laten van een
van de muiters was een kleine 25 jaar later nog omstreden, zeker omdat dit zo uitgebreid
gebeurde. De ex-muiter beklaagde zich over zijn gevangenisstraf van negen jaar en de slechte
behandeling door de autoriteiten. En passant meldde hij dat de vliegenier die de bom had
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moeten werpen “later opgeborgen [is] in een zenuwinrichting”.309
Met de keuze van hun invalshoek en hun geïnterviewden waren de jonge makers, Vrij
Nederland-journalisten Jan Vrijman (32) en Tom Pauka (23) en regisseur Joes Odufré
(32), duidelijk van zins de keerzijde van de geschiedenis te belichten. Ze wilden laten zien
dat er de voorgaande zestig jaar meer was gebeurd dan wat de meestal vrolijke filmbeelden
van het bioscoopjournaal lieten zien. Het afsluitende commentaar vatte de teneur van de
uitzending ook handzaam samen: aangezien de voorgaande decennia het lot van velen
onbarmhartig was bepaald, waren het “geen onverdeeld vrolijke koninginnedagen” ge310
weest.
Er zat dus een provocerende kant aan het programma, mede omdat het gebracht werd
als ‘nationaal programma’ op een zaterdagavond ter gelegenheid van de verjaardag van
Wilhelmina. Dat laatste was overigens het resultaat van een onhandigheid aan de zijde van
de NTS, die zich te laat realiseerde dat er op de 31e augustus een nationaal programma
moest worden uitgezonden en het Vpro-programma als zodanig presenteerde. Het gevolg
was dat het publiek een feestelijke uitzending verwachtte, maar een kritische collage voorgeschoteld kreeg.311
De ophef was in deze context te verwachten. Met uitzondering van Het Parool toonden alle kranten zich verontwaardigd. Ze repten over een “ontactvol”, “eenzijdig” en
“onwaardig nationaal programma” dat bovendien “grove laster” bevatte en “stormen van
protest” had losgemaakt. Toch was het publiek in eerste instantie minder geschokt dan de
pers in het algemeen en De Telegraaf in het bijzonder wisten te melden. Boze reacties van
kijkers kwamen pas binnen nadat de kranten daarover gingen schrijven – een patroon dat
zich ook bij veel toekomstige televisierellen zou voltrekken. De reacties waren bovendien
relatief bescheiden in aantal. Uiteindelijk zegden wel circa tweeduizend Vpro-leden hun
312
lidmaatschap op naar aanleiding van Dag Koninginnedag.
Interessant is ook de reactie van de zijde van de politiek en de omroepen. Enkele Kamerleden eisten een onderzoek, dat eerst werd toegezegd, maar later ingetrokken. Sancties
van overheidswege bleven uit omdat de Vpro en de NTS uitputtend hun verontschuldigingen aanboden. Men had “fouten gemaakt”, er waren “misverstanden in het spel”, de
uitzending was “volstrekt onaanvaardbaar” geweest. Een commissie van bijstand concludeerde dat de televisieleiding van de Vpro zich onvoldoende de gevoeligheden van het
programma had gerealiseerd. Hierop deed het Vpro-bestuur, na het aantrekken van het
boetekleed, in hun omroepgids een beroep op de leden “om in gezamenlijke trouw deze
313
tegenslag te boven te komen”. En de verantwoordelijke programmacommissaris bij de
NTS, Wim Rengelink, meldde dat maatregelen zouden worden getroffen “teneinde herhaling van dergelijke fouten te voorkomen”.314
Bij de Vara, Rengelinks eigen omroep, repte men van een “ontsporing”. De makers, zo
schreef perschef en bestuurslid Ger Bakker, hadden moeten begrijpen dat velen zich aan
de omstreden onderdelen zouden ergeren, die daarom ook “in een dergelijk programma
niet pasten”. Het televisiebestel garandeerde een grote mate van vrije meningsuiting en
autonome programmaverzorging. Tegelijkertijd, zo stelde Bakker, legde dat een grote
verantwoordelijkheid bij de omroepen. “Deze ontsporing kan er slechts toe leiden alle
zorgvuldigheid te betrachten, die tot de uitoefening van deze gezamenlijke verantwoorde315
lijkheid behoort.”
Wat alle ophef vooral duidelijk maakte, was hoe gevoelig het kritisch belichten van de
schaduwzijden van het verleden lag. Als men al misstanden aan de kaak wilde stellen, dan
niet in een nationaal programma dat in aard doorgaans neutraal van toonzetting was. En
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vooral ook niet op zo’n confronterende wijze, waarbij zowel het gezag als het nationale
zelfbeeld ter discussie werd gesteld en omstreden ‘slachtoffers’ alle ruimte kregen hun
verhaal te doen. Het gevolg was dat de diverse omroepen zich, zeker publiekelijk, snel
conformeerden aan wat van hen verwacht werd en beter op de inhoud van de programma’s gingen toezien.316
Maar lang niet iedereen vond de inhoud van de uitzending schokkend of ongepast.
Het hoofd van de televisiesectie van de Vpro, dominee Jan van Nieuwenhuijzen, bleef
ondanks de ophef van mening “dat door de eerlijke, openhartige benadering van het onderwerp een vruchtbaar stuk televisie tot stand is gekomen”.317 De voorzitter van de Vpro
distantieerde zich publiekelijk van deze uitspraak, maar het was duidelijk dat de standpunten verdeeld waren. Zo stuurde een lezer van het Leidsch Dagblad een boze brief aan de
redactie omdat zijn krant “eenzijdig en demagogisch commentaar” had geleverd op het
programma.318 Het Parool, die de uitzending zelf een “uiterst gelukkige afsluiting” van het
Koninginnedag-programma had genoemd, meende achteraf dat het een “opgeschroefde
kwestie” was waarvan de Vpro te zeer onder de indruk was geraakt.319 En Vrij Nederland
gaf Vrijman en Pauka alle ruimte te reageren op de geuitte kritiek.
Pauka schreef dat het tijd werd dat de Nederlandse televisie “eindelijk een volwaardig
en volwassen publiciteitsmiddel gaat worden”. En Vrijman constateerde:
“Sommigen zouden onze televisie het liefst veroordeeld zien tot een vriendelijke
plaatjesvertonerij, een soort geperfectioneerde toverlantaarn. Maar de televisie kan
en moet meer zijn: in een tijd die krepeert aan depersonificatie is het een machtig
middel tot vermenselijking; een middel om mensen, meningen en overtuigingen
met elkander te confronteren; om de mensen in staat te stellen zich in elkander te
320
herkennen.”
De commissie die de affaire onderzocht wees ook op een verschil in waardering van de
vaderlandse geschiedenis tussen de voor- en naoorlogse generaties. Mogelijk, zo concludeerde het Vpro-bestuur, waren er op dit punt meer “snel voortgaande verschuivingen”
waarmee men bij de televisie rekening moest houden.321
Die mentaliteitsveranderingen waren er inderdaad, zeker in de opvattingen over het meer
recente verleden. En bij die verschuivingen zou juist televisie een belangrijke rol spelen.
Eind jaren vijftig, begin jaren zestig ontstond toenemende belangstelling voor het oorlogsverleden. Dit had meerdere oorzaken. Het succes van het Dagboek van Anne Frank,
omgezet in een toneelstuk en een film, richtte de aandacht op het leed van de slachtoffers.
Diverse wetenschappelijke studies nuanceerden het beeld van heldhaftig Nederlands verzet. En begin jaren zestig werden in Duitsland processen tegen oorlogsmisdadigers gevoerd
die veel media-aandacht trokken, waarbij ook een hevige discussie over de dreigende verja322
ring van nazi-misdrijven een rol speelde.
In dit klimaat stelde Rengelink voor een reeks televisieprogramma’s te maken om ook
de jongere generaties kennis te laten nemen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.
Het geheel moest een nationale uitstraling hebben, vandaar dat Lou de Jong als de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Riod) als supervisor werd gevraagd
en de reeks, hoewel geïnitieerd door de Vara, bij de NTS werd ondergebracht.323 De Jong
werd uiteindelijk ook de presentator en samensteller van de serie, al weigerde hij in eerste
instantie twee keer een verzoek van Rengelink daartoe. Pas toen een ander een script had
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geschreven dat volledig onbruikbaar bleek voor televisie, terwijl de serie al stond aangekondigd, zwichtte De Jong voor Rengelink. “Hij bad en smeekte of ik in Gòdsnaam dat
programma wou maken”, herinnerde De Jong zich.324
De keuze voor de Riod-directeur was beslissend voor de vorm en de toon van de 21delige serie die onder de titel De Bezetting tussen 1960 en 1965 werd uitgezonden. De
Jong presenteerde zich als gezaghebbende gids en leermeester die aan de hand van veel
beeldmateriaal en een trits van getuigen reconstrueerde hoe de oorlog in Nederland verlopen was. Een reconstructie die didactisch van aard was en nationalistisch en moralistisch
van toon, met een nadruk op onderdrukking en verzet. Een reconstructie ook die een
scherp onderscheid maakte tussen goed en fout, daarbij benadrukkend dat de Nederlandse
bevolking, in ieder geval mentaal, als geheel ‘goed’ was geweest. De Jong bracht het verhaal van de oorlog als een dramatische vertelling over hoe een volk werd aangerand, het
kwaad overwon en uiteindelijk ongebroken uit de strijd tevoorschijn wist te komen.
325
Daarmee groeide De Bezetting uit tot een nationaal monument.
De impact van de serie was groot en zij kreeg al snel een schijnbaar onaantastbare status. Vooral de aflevering over de jodenvervolging, uitgezonden in mei 1962, bracht een
schok teweeg. De Telegraaf schreef met ontzag over deze “aangrijpende uitzending” van de
“monumentale televisieserie over De Bezetting”. Deze lof werd breed door andere media
gedeeld. “De serie werkte als een eye opener”, aldus De Jong in een terugblik, “de mensen
zagen voor het eerst wat er in de bezetting eigenlijk gebeurd was.”326
Maar gaandeweg, tegen het einde van de serie, ontstond ook voorzichtige kritiek. De
Jong zou te weinig aandacht hebben gehad voor de collaboratie en andere morele fouten
van de Nederlanders. Door de benadering van De Jong leek het verhaal van de oorlog te
verworden tot een cliché, terwijl er allerlei vragen bleven liggen; vooral waar het ging om
de bijdrage van de Nederlandse bevolking en instanties aan de jodenvervolging en andere,
minder fraaie episodes tijdens de oorlog. Episodes die velen aan den lijve hadden ondervonden, maar niet in De Bezetting terugzagen. Wie zal, schreef de jonge De Gids-redacteur
Han Lammers begin 1965, “het materiaal nog eens, maar dan met argwanender ogen
327
gaan evalueren?”
De Bezetting werkte naar twee kanten toe. Enerzijds wakkerde de serie de belangstelling voor de oorlogstijd aan en bepaalde zij lange tijd het dominante beeld van en
discours over de bezetting. Anderzijds genereerde de serie allerlei kritische vragen bij een
jongere generatie, veelal groot geworden tijdens de oorlog, die vooral lessen wilde leren
van het verleden en zich in toenemende mate ergerde aan de weigering van oudere generaties om rekenschap te geven van hun zwakheden.
Beide reacties leidden tot het ontstaan van een normatieve blik op het verleden: beiden
met de oorlog als ijkpunt, maar werkend vanuit een diametraal tegengesteld perspectief.
Ook binnen andere uitingsvormen, zoals de literatuur en de kunsten, fungeerde de oorlog
als kristallisatiepunt voor morele opvattingen, waarbij deze steeds meer als instrument
werd ingezet om het eigen morele gelijk te onderstrepen. Daarbij speelden de begrippen
‘goed’ en ‘fout’ voor zowel de oudere als de jongere generatie een essentiële rol.
Maar hoe houdbaar waren deze in de oorlog gefundeerde termen? Waren ze wel zo
eenduidig als ze leken? En kwam het verhaal dat De Bezetting vertelde over ‘goede’ Nederlanders wel overeen met de werkelijkheid? Dergelijke vragen werden actueel dankzij het
proces tegen Adolf Eichmann in 1961, dat discussies losmaakte over de pervertering van
gehoorzaamheid en de mate waarin iedereen, ook de Joodse Raden, gecollaboreerd had.
De publicatie van De Ondergang van de historicus Jacques Presser, het onderzoek naar
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de jodenvervolging in Nederland, veroorzaakte in het voorjaar van 1965 nieuwe schokgolven: de Nederlanders bleken zich amper voorbeeldig te hebben gedragen tegenover de
joodse bevolking. Het beeld van een heroïsch Nederland tijdens de oorlog brokkelde zo in
versneld tempo af. Dit betekende niet dat de begrippen ‘goed’ en ‘fout’ werden verworpen, maar wel dat de verschillende generaties die begrippen anders gingen invullen.328
Hoezeer de oorlog een referentiekader werd, inclusief de goed/fout dichotomie, bleek
onder meer uit de toenemende aandacht voor de excessen in Algerije. Tussen 1954 en
1962 vocht Frankrijk een bloedige oorlog uit in zijn kroonkolonie Algerije, waar het Algerijnse bevrijdingsfront streed voor onafhankelijkheid. Het Franse leger maakte zich daarbij
schuldig aan martelingen en andere oorlogsmisdaden. Vanaf 1957 werd daar in de Nederlandse media steeds kritischer over bericht. Daarbij viel het op hoezeer de excessen in
Algerije werden geplaatst in een moreel en historisch perspectief met de Tweede Wereldoorlog als nadrukkelijk ijkpunt, ook bij jongere generaties. Slechts een heel enkele keer
werd gewaarschuwd voor te gemakkelijke generalisaties en gewezen op het vergelijkbare
optreden van het Nederlandse leger in Indië na de oorlog. Maar liever hekelde men het
“grote zwijgen” in Frankrijk over de misstanden in Algerije. Er heerste, zeker in progres329
sieve kringen, een sterke communis opinio: de Algerijnen waren ‘goed’, de Fransen ‘fout’.
Ook bij de protesten tegen de oorlog in Vietnam, vanaf 1965, zou deze dichotomie gehanteerd worden: dit keer waren de Vietnamezen ‘goed’ en de Amerikanen ‘fout’.
Juist omdat de begrippen ‘goed’ en ‘fout’ ankerpunten vormden voor de verschillende
normatieve kaders, lag het ter discussie stellen van deze begrippen gevoelig. Tegelijkertijd
leidde het debat over het Nederlandse oorlogsverleden vanaf de eerste helft van de jaren
zestig tot een groeiende behoefte kanttekeningen te plaatsen bij een, in de ogen van sommigen, eenzijdig en simplistisch beeld van die Tweede Wereldoorlog. Dat moest wel tot
botsingen leiden, zoals bleek uit de gebeurtenissen bij de Vara-televisie tussen 1964 en
1966.
Van Imhoff-affaire

Het begon met een televisiespel, geschreven door Jakov Lind, een van oorsprong Oostenrijkse auteur van joodse komaf die tijdens de oorlog in Nederland ondergedoken had
gezeten. Daarbij had hij zich flink geërgerd aan de volgzame houding van de Nederlandse
joden en veel van zijn latere werk getuigde van zijn wat dwarse opvattingen. Bij de dodenherdenking in 1963 had de Vara al een keer een televisiespel van Lind uitgezonden, Opstanding, waarop men heftige kritiek van joodse zijde verwachtte. Een speciaal daartoe
samengestelde commissie moest het stuk van tevoren goedkeuren. Na uitzending bleven
330
felle reacties uit.
Linds volgende televisiespel, De dood van de zilvervossen, ging over een nazi die na de
oorlog een bloedproef vreesde en voor 50.000 dollar het bloed kocht van een jood. De
jood begon met het geld van de bloedruil een handel in zilvervossen en behandelde de
beesten uitgesproken wreed. Met zijn allegorische verhaal wilde Lind duidelijk maken dat
de joden geen haar beter waren dan anderen. In oktober 1964 werd het stuk opgenomen
op telerecording (een techniek waarmee televisie-opnames op film werden vastgelegd voor
latere uitzending331), maar Rengelink vreesde dat de boodschap verkeerd kon overkomen
en tot misvattingen zou leiden. Dat soort relativeringen lagen moeilijk binnen het Varabestuur, herinnerde zich Gijs Stappershoef, als adjunct-hoofd van de televisiedienst destijds verantwoordelijk voor de uitzending.
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“Rengelink zei: ‘Het mooie van de oorlog was dat je zo goed wist wat goed en
kwaad was, en nu gaan jullie het weer onduidelijk maken.’ Dat kon hij niet
hebben.”332
Rengelink overlegde met Vara-voorzitter Jaap Burger en Lou de Jong, en overwoog een
begeleidend forum of een inleiding. Stappershoef:
“Die Zilvervossen mocht dan nog, mits rabbijn Soetendorp een inleiding
hield.Toen zei Jakov Lind: ‘Dat vind ik prima, maar dan wil ik iets vertellen
over de Joodse Raad.’ Nou, toen was de gort gaar natuurlijk....”333
Uiteindelijk werd besloten het televisiespel niet uit te zenden, tot frustratie van de betrokkenen. Lind toonde zich in een interview in Vrij Nederland verbolgen. “Het gaat mij om
het feit dat zoveel miljoen toeschouwers bevoogd worden. Er wordt zonder meer gezegd
wat goed voor ze is en wat niet.”334 Ook Stappershoef meende achteraf dat het volwassen
maken van de kijkers werd tegengegaan.
“Ik had er niets op tegen dat het bestuur de uiteindelijke beslissingen nam,
maar ik wou wel dat de bestuursleden nadachten, en dat deden ze niet. Ze begrepen het niet en je kreeg niet de kans om het uit te leggen. Ze waren benauwd, hadden zich te vaak in de vingers gesneden met uitzendingen die ze
wel hadden laten doorgaan.”335
De leden van het dagelijks bestuur van de Vara hadden allemaal een verzetsachtergrond.
Binnen de sociaal-democratische beweging speelde die achtergrond een belangrijke rol.
Ook de PvdA was voortgekomen uit delen van de Nederlandse verzetsbeweging. Burger
had joodse onderduikers in huis gehad, tot hij in 1943 naar Groot-Brittannië vluchtte en
minister in de Nederlandse regering in Londen werd, omroepsecretaris Jan Broeksz werkte
tijdens de oorlog in het geheim aan de terugkeer van de opgeheven omroepen en Rengelink, die getrouwd was met een joodse vrouw, was actief geweest in het verzet en had een
336
deel van de oorlog in Duitse gevangenschap doorgebracht.
Deze achtergrond zal zeker van invloed zijn geweest bij de ingreep die drie maanden
later plaatsvond. Op 19 januari 1965 verbood Rengelink de uitzending van een documentaire over oorlogsmisdaden gepleegd door Nederlanders in Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit keer ging het niet alleen om “misvattingen” die zouden kunnen ontstaan,
maar keerde Rengelink zich tegen een volgens hem volstrekt verkeerde beeldvorming.
De documentaire behandelde de gebeurtenissen rond de Van Imhoff, een schip van de
Koninklijke Pakketvaart Maatschappij. Het stoomschip werd in januari 1942 door de Nederlandse overheid ingezet om 473 Duitse geïnterneerden – Duitse burgers, geestelijken en
zeelieden – vanaf Java te vervoeren naar Brits Indië, op de vlucht voor het Japanse leger dat
op het punt stond heel Nederlands Indië te bezetten. Op 29 januari 1942 werd het schip
echter voor de kust van West-Sumatra door de Japanners aangevallen en door een bommenwerper geraakt. De Nederlandse bemanning en bewakers verlieten in paniek het langzaam zinkende schip, daarbij de Duitsers zonder werkzame reddingsboten achterlatend. Een
groep van zeventig Duitse geïnterneerden wist zich met een bootje en enkele bamboevlotten
te redden, maar ruim vierhonderd Duitsers vergingen samen met de Van Imhoff.
Het Nederlandse schip De Boelongan dat de volgende dag op zoek ging naar overle227
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venden, kreeg van de Nederlandse autoriteiten de instructie dat van de Duitse geïnterneerden alleen de “betrouwbare elementen” gered mochten worden. De rest moest belet
worden de kust te bereiken. Toen de bemanning van het schip ontdekte dat er geen Nederlanders tussen de drenkelingen zaten, maakten ze rechtsomkeert en lieten de geïnterneerden aan hun lot over. Van de Duitsers bereikten er uiteindelijk slechts 66 op eigen
kracht de vaste wal.337
Na de oorlog werden door de Duitse overlevenden pogingen ondernomen de betrokken gezagvoerders aan te klagen. De rijksrecherche stelde een onderzoek in, maar maatregelen bleven uit. Een artikel in een Duits blad over de onthulling van een gedenkteken
voor de slachtoffers van deze gebeurtenis trok in 1963 de aandacht van Wigbold. Hij tipte
zijn freelancemedewerker, oud-Vrij Nederland journalist Dick Verkijk, die met het onderwerp aan de slag ging. En met succes: Verkijk wist enkele Duitse overlevenden te achterhalen, evenals een lid van de bewaking aan boord van de Van Imhoff en de stuurman
van De Boelangan. Samen met archiefstukken en historische beelden leverde dat een
documentaire op van 25 minuten waarin via een mix van commentaar, interviews met
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getuigen en archiefmateriaal de zaak werd gereconstrueerd.
De diverse getuigen schetsten in de documentaire een naargeestig beeld van het gedrag
van de Nederlanders. Bij het verlaten van de zinkende Van Imhoff waarschuwden de Nederlandse bemanningsleden en militairen dat op de Duitsers geschoten zou worden als zij probeerden de reddingsboten te bereiken. Een Duitser die een poging waagde, werd ook daadwerkelijk in zijn pols geraakt, maar overigens wel gered. Een Duitse overlevende die een dag
later naar De Boelangan zwom, werd echter verboden aan boord te klimmen en verdronk.
Achteraf zouden de Nederlanders verklaard hebben dat de Duitsers aan het muiten waren
geslagen en daarom achtergelaten moesten worden. Van een muiterij, zo stelden alle betrokkenen, was geen sprake geweest. Voor de stuurman van De Boelangan stond de conclusie
vast: “Niettegenstaande [dat] mijn broer door de Duitsers is doodgeknuppeld en die gasten
339
zes miljoen joden vermoord hebben, hadden we die mensen moeten redden”.
Conform de gang van zaken bij de Vara-televisie, waarbij mogelijk controversiële uitzendingen eerst aan de leiding voorgelegd werden, kreeg Rengelink de gereedgekomen
documentaire half januari 1965 te zien. Het was een viewing die tevoren al beladen was.
Daarvoor bestond een aantal oorzaken.
Om te beginnen had Wigbold zonder overleg met Rengelink zijn medewerker Verkijk
opdracht gegeven om op onderzoek te gaan. De televisiesecretaris ontdekte dat tot zijn
frustratie pas toen Burger, geattendeerd door ambtenaren van een ministerie, hem hier
begin december 1964 verontrust over opbelde. Dat zijn voorzitter eerder op de hoogte was
van wat er speelde bij zijn televisie-afdeling dan hijzelf, trof Rengelink als een blamage. Hij
riep Wigbold op het matje en meldde vervolgens aan Burger dat hij zich geen zorgen
hoefde te maken. De kans dat Verkijk voldoende informatie boven tafel zou krijgen om
een documentaire te kunnen maken, achtte hij klein – al belette Rengelink de makers niet
om door te spitten. Maar bovenal, zo schreef Rengelink aan Burger, was het maar de vraag
of deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis moest worden opengeslagen. “Daarvoor zou340
den dan wel zeer dringende redenen moeten bestaan, die ik nog niet zie.”
Rengelinks irritatie over Wigbolds gedrag werd nog versterkt toen hij het later die maand
aan de stok kreeg met zijn eindredacteur over de reportage over homoseksualiteit, zoals
beschreven in het vorige hoofdstuk.341 Bovendien bleken zijn sussende woorden aan Burger
voorbarig toen er in januari 1965 tóch een documentaire gereed was. Ten slotte heerste er
wrevel over het feit dat de documentaire gemaakt was door de freelancer Verkijk.
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Verkijk riep bij sommigen binnen de Vara, waaronder Burger, veel weerstand op. Dat
had te maken met zijn nadrukkelijk beleden voorkeur voor een nationale omroep en zijn
strijdbare, maar weinig subtiele houding. De journalist leverde met enige regelmaat reportages voor Achter het nieuws en maakte verscheidene korte documentaires. Maar bij het
hoofd van de afdeling Documentaires, Trees Lemaire (een voormalig PvdA-kamerlid en
goede kennis van Rengelink), lag hij slecht. Zo klaagde zij in augustus 1964 tijdens een
stafvergadering “zeer onaangenaam getroffen” te zijn door de “harteloze, oppervlakkige,
gemakkelijke [en] onhebbelijke” wijze waarop Verkijk mensen interviewde.342 Haar mening werd niet door iedereen gedeeld, maar Verkijk was duidelijk niet onomstreden. Een
door hem in opdracht van de Vara gemaakte documentaire over nazi-tendenzen in OostDuitsland werd juist in deze periode door de omroep afgewezen, omdat men deze te tendentieus vond.343
De stemming bij de viewing was, in het licht van het voorgaande, gespannen. Rengelink bekeek de documentaire, vroeg het hoofd van de televisiedienst Te Nuyl om advies,
overlegde naar alle waarschijnlijkheid met Burger en besloot toen, tot grote verbazing van
de redactie van Achter het nieuws, de uitzending ervan te verbieden. Protesten haalden
niets uit.
Berichten over deze ingreep sijpelden eind februari door naar de pers, die zowel Rengelink als Verkijk om commentaar vroeg. Het Parool publiceerde aansluitend in april 1965
de tekst van de uitzending zodat iedereen kon lezen waar alle ophef over ging. De publiciteit leidde tot Kamervragen over de gebeurtenissen in 1942. Ook kwam het Duitse weekblad Der Spiegel met een reconstructie van de ramp met de Van Imhoff, waarbij het blad
vaststelde dat er destijds oorlogsmisdaden waren gepleegd door de Nederlanders, en de
344
censurerende ingreep van de Vara fel veroordeelde. Een klein jaar later liet de minister
van Defensie Piet de Jong weten dat de regering na onderzoek geen reden zag om tot
verdere actie over te gaan.
Wigbold wilde naar aanleiding van het antwoord van de minister begin maart 1966
een verkorte versie van de documentaire in Achter het nieuws uitzenden. Ditmaal greep
Burger zelf in. Weer werd de uitzending, ondanks bezwaren van de redactie, verboden. De
leiding van de Vara weigerde stelselmatig deze weinig verkwikkelijke episode uit het Nederlandse oorlogsverleden op het televisiescherm te brengen. En al tekende de redactie van
Achter het nieuws fel protest aan en zocht zij de publiciteit om aandacht te vragen voor
deze ingrepen, het mocht niet baten. Het bestuur van de Vara bleef bij zijn besluit en de
345
documentaire is nooit vertoond.
Hoewel de motieven van de Vara-leiding om de uitzending te verbieden vanzelfsprekend
interessant zijn, is het allereerst relevant te weten waarom Wigbold cum suis aandacht
wilde besteden aan deze historische affaire. Hierbij speelt een mix van journalistieke en
morele argumenten een rol.
Het eerste motief lag voor de hand. Wigbold wilde de feiten rond deze episode onder
de aandacht van een groter publiek brengen en het ‘nieuws’ niet achterhouden. “Dit betekent niet dat de televisie ten koste van alles nieuws mag brengen, maar er moeten wel zéér
zwaarwegende factoren zijn om het niet te doen”, schreef hij in een memo aan Renge346
link.
Ten tweede wilde Wigbold het heldhaftige beeld van de oorlog zoals dat de voorgaande jaren was neergezet, nuanceren. Een onaangenaam bijverschijnsel van de toenemende
aandacht voor de oorlog was dat Nederlanders bezig waren zichzelf op een voetstuk te
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plaatsen, constateerde hij. “In die omstandigheden is het naar mijn mening de taak juist
van een progressieve organisatie ook eens een andere kant te laten zien.” Wigbold maakt
een vergelijking met de berichtgeving over de martelpraktijken van het Franse leger in
Algerije en meende dat het voor de kijkers nuttiger was een uitzending over de Van Imhoff te zien dan een aflevering van De Bezetting. Daarbij was hij niet bang een verkeerde
indruk te wekken. “Geen weldenkend mens”, zo stelde Wigbold, “zal door het zien van
deze film tot de conclusie komen dat er nu iets aan de schuld der Duitsers is afgedaan.”347
In de derde plaats wilde de redactie van Achter het nieuws, zeker na de in hun ogen teleurstellende antwoorden van de minister van Defensie, voorkomen dat de destijds gepleegde misdaden in de doofpot terechtkwamen. In zijn beoogde commentaar ter begeleiding van de ingekorte documentaire wees Wigbold erop dat het regeringsonderzoek “zeer
summier” was geweest en geen van de mensen die in de documentaire voorkwamen door
de rijksrecherche was gehoord. Een vermomde aanklacht, al stelde Wigbold in zijn commentaar dat “het niet onze taak [is] te oordelen of veroordelen”. Het zou aan het parle348
ment zijn om uit te maken of een hernieuwd onderzoek in deze zaak gewenst was.
Door het tweede verbod van Burger werkte de Vara mee aan het instandhouden van
de doofpot, meende de redactie van Achter het nieuws. In een verontwaardigde brief
schreef redacteur Hans Jacobs aan de Vara-voorzitter: “Als er in het antwoord van minister
de Jong zoveel ruimte voor twijfel en onbehagen overblijft, als we in gefilmde interviews
beschikken over mensen die op zijn zachtst gezegd uitdrukking geven aan die twijfel [...]
dan moeten we onszelf hypocrisie en de oneerlijkheid van de doofpot-politiek verwijten.”349
Het is ook om deze reden dat Wigbold in maart 1966 de ingreep van Burger zelf in de
publiciteit bracht. In een brief aan zijn voorzitter legde hij uit waarom:
“Wat voor mij begonnen is als een interessante journalistieke zaak, is uitgegroeid
tot een morele kwestie, waarbij m.i. mijn eigen integriteit op het spel staat. Het is
trouwens de enige mogelijkheid mijn frustratie te overwinnen die ik in de toekomst zou gevoelen wanneer wij kritiek zouden moeten uitoefenen op andere
350
laakbare zaken.”
Die laatste zin verwijst naar een vierde motief om aandacht te besteden aan de affaire rond
de Van Imhoff. Hoe kon de redactie kritisch berichten over misstanden in de wereld als
schrijnende zaken uit het eigen verleden verzwegen werden? “Men heeft pas het recht
anderen hun misdaden in alle scherpte te verwijten als men bereid is eigen fouten te erkennen”, hield Wigbold aan Rengelink voor.351
Maar de Vara-bestuurders waren niet vatbaar voor dergelijke argumenten. Het draaide
voor hen om morele en emotionele afwegingen, gekoppeld aan de verantwoordelijkheid die
zij als bestuurders van een massamedium voelden. In hun overwegingen speelde angst voor
de nadelige gevolgen van het oprakelen van dit minder fraaie verleden onmiskenbaar een rol.
Rengelink zag duidelijk een keerzijde aan het buiten hangen van de vuile was. In een
memo aan Wigbold erkende hij dat er iets viel zeggen voor de redenering dat kritiek op
oorlogsmisdaden elders alleen maar krachtiger en overtuigender klonk, wanneer men ook
de hand in de eigen boezem durfde te steken. Maar deze ethische benadering deelde hij
zelf niet. Door het belichten van laakbare “incidenten” zouden de kijkers oorzaak en gevolg mogelijk niet meer kunnen onderscheiden. “Bij mij bestaat geen enkele behoefte aan
een ethisch masochisme, dat de grote allesoverheersende schuld der Duitsers in de ogen
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van het publiek kan verzachten.”352
Ook Burger stelde later dat het bestuur niet het risico wilde lopen dat het zicht op het
fundamentele verschil tussen de systematische vernietiging door de Duitsers en het incident met de Van Imhoff zou worden vertroebeld.353 Voor Rengelink gold daarbij een
maatschappelijk argument: juist op het moment dat de discussie over verjaring van oorlogsmisdaden in Duitsland aan de orde was, vreesde hij dat de Duitse pers de Van Imhoffaffaire zou gebruiken om ervoor te pleiten de vervolging te staken.354
In de tweede plaats vonden de Vara-bestuurders de veroordelende toon die uit de documentaire klonk niet deugen.355 Ze vonden dat Verkijk cum suis weinig begrip had voor
de omstandigheden in 1942 en daarmee weinig empathie toonde voor degenen die de
oorlog actief hadden meegemaakt. Als het al allemaal waar gebeurd was, moest men het
zien in de context van toen, stelde Rengelink in een kranteninterview. Achteraf oordelen
over goed en fout was wel erg makkelijk.356
Burger had aan het eind van de oorlog als minister in de Nederlandse regering in Londen naam gemaakt met zijn opvatting dat na de oorlog alleen diegenen gestraft moesten
worden die écht fout waren geweest.357 Mede om die reden meende hij dat uitzending van
de Van Imhoff-documentaire ongepast was, omdat het tot makkelijke oordelen zou leiden
van mensen die de oorlog niet zelf hadden meegemaakt. Het was volgens hem niet opportuun deze zaak op deze wijze op te rakelen.
De Vara-leiding verwachtte dat de documentaire tot veel ophef zou leiden, ook al wilde de redactie hem inleiden met de woorden “Wij willen niet oordelen of veroordelen”.
Dat was een rijkelijk hypocriete uitspraak die voorbijging aan de uitwerking van wat er op
de televisie werd getoond, schreef Rengelink aan Wigbold.
“Het is een dramatische vorm van verslaggeving, die een veroordeling is. Zij
358
heeft mij emotioneel verontwaardigd en zij zal dat honderdduizenden doen.”
Tenslotte was er nog de specifieke verantwoordelijkheid die het medium televisie met zich
meebracht. Vergeleken met de pers, moesten de programmamakers terughoudender zijn.
Rengelink was daar heel uitgesproken over:
“Een krant – denk b.v. maar eens aan Vrij Nederland – schrijft voor een kleinere of grotere groep van in het algemeen gelijkgezinden. Dat is fundamenteel
iets anders dan de televisie, waar het geschreven woord wordt vervangen door
het zoveel indringender beeld en waar men uitzendt voor het gehele Neder359
landse volk. Dat eist andere normen en een andere benadering.”
De vraag is of dit inderdaad de belangrijkste argumenten waren om de documentaire te
verbieden. Speelden niet ook andere motieven een rol? Sommige betrokkenen meenden
van wel. “Het was echt een belachelijk verbod”, aldus Wigbold. “Iedereen maakte zich
druk om niks, alsof iets verschrikkelijks was gebeurd.”360
Bij de televisie-afdeling, waar men in grote meerderheid vóór de uitzending was en
verbazing heerste over de rechtstreekse bemoeienis van Burger (iets wat zelden voorkwam),
circuleerden allerlei geruchten. Burgers ingreep zou voortkomen uit bezwaren binnen
PvdA-kringen tegen het oprakelen van deze historische affaire. Piet te Nuyl, die Rengelink
had geadviseerd de documentaire wél uit te zenden, meende achteraf dat de partij zich
vanwege de toenmalige politieke situatie rechtstreeks met de kwestie had bemoeid. “Dit
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was het laatste duidelijke voorbeeld waarbij de Vara zich te veel gelegen heeft laten liggen
aan de mening van een enkele belangrijke PvdA politicus.”361
Er waren ook andere theorieën. Der Spiegel wist te melden dat Rengelink pas na een
gesprek met het ministerie van Defensie had besloten de uitzending te verbieden.362 Dergelijke geruchten laten zich, zeker achteraf, moeilijk controleren.363
Toch was er duidelijk meer aan de hand. Wie een wijdere blik werpt op de gebeurtenissen bij de Vara in deze periode, ziet dat de Van Imhoff- documentaire, en daaraan
voorafgaand het televisiespel Zilvervossen, niet de enige uitzending was die werd verboden.
Op 13 maart 1965 ging een televisie-uitzending met de maatschappijkritische cabaretgroep Lurelei niet door vanwege een conflict over het schrappen van enkele passages; op 9
december 1965 werd de uitzending van het controversiële televisiestuk Als er geen zwarten
bestonden, moesten ze worden uitgevonden verhinderd; en op 31 maart 1966 – in dezelfde
maand dat de Van Imhoff-uitzending voor de tweede keer werd verboden – kwam er een
luidruchtig einde aan het omstreden satirische programma Zo is het toevallig ook nog eens
364
een keer. En dit zijn nog maar de belangrijkste ingrepen.
Deze reeks van ingrepen leidde ertoe dat Gijs Stappershoef, als adjunct-hoofd van de
televisiedienst verantwoordelijk voor de redactie van Achter het nieuws én voor de meeste
successen van de Vara op het gebied van televisie-amusement, op staande voet ontslag
nam. De inperking van de creatieve vrijheid vond hij te gortig worden. “Het bestuur nam
beslissingen over programma’s zonder de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren te
raadplegen, dat kon ik niet door mijn strot krijgen”, aldus Stappershoef in een terugblik.365
Hij diende zijn ontslag al na de Van Imhoff-affaire in, maar hij bleef op verzoek van
het bestuur nog een jaar aan; iets waar hij achteraf beschouwd spijt van had. In dat jaar
zou Stappersheof niet langer verantwoordelijk zijn voor de actualiteitenprogramma’s. Die
taak werd door een ander staflid, Otto Montagne, overgenomen.366 De Van Imhoff-affaire
was ook mede aanleiding voor Wigbold om in maart 1965 anoniem een groot artikel in
Vrij Nederland te publiceren waarin hij de pogingen om Vara-medewerkers in het propagandagareel te krijgen hekelde.
Het motief voor het Vara-bestuur om tussen eind 1964 en midden 1966 regelmatig in
te grijpen bij potentieel controversiële programma’s was gelegen in een complex van omroeppolitieke en partijpolitieke omstandigheden waaraan in hoofdstuk 7 al is gerefereerd.
In het laatste deel van dit onderzoek wordt daar nader op ingegaan.367 Voor nu volstaat de
conclusie dat deze factoren ertoe leidden dat het bestuur van mening was dat àl te ophefmakende of confronterende uitzendingen, waarvan de Van Imhoff-documentaire een
duidelijk voorbeeld was, voorkomen moesten worden.
Goed beschouwd zijn deze factoren ook even belangrijk, zo niet belangrijker dan de
argumenten die Rengelink en Burger zelf tegen de Van Imhoff-uitzendingen naar voren
brachten. Want drie jaar later kon een vergelijkbaar en mogelijk nog controversiëler onderwerp, de oorlogsmisdaden gepleegd door Nederlandse militairen in Indië, zonder enig
bezwaar op het scherm gebracht worden.
De Hueting-affaire

In mei 1968 promoveerde de psycholoog-fysioloog én oud-Indiëstrijder Joop Hueting tot
doctor in de psychologie. Een van de stellingen in zijn proefschrift luidde:
“Men kan zich afvragen, waarom in Nederland nog geen begin is gemaakt met het
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onderzoek naar de juridische, historische, sociologische en psychologische aspecten
van de oorlogsmisdaden, begaan door militairen in dienst van dit land in de periode 1945 tot 1950. Dit in tegenstelling tot de aandacht besteed door een aantal andere landen aan het bedrijven van oorlogsmisdaden door in hun dienst staande militairen.”368
Het was een prikkelende stelling, geformuleerd op een licht insinuerende toon. Huetings
verwijt sloeg op de geringe hoeveelheid onderzoek die in Nederland was verricht naar
oorlogsmisdaden die Nederlandse militairen ten tijde van de politionele acties in Indonesië in 1947 en 1948 zouden hebben gepleegd. Deels ging het daarbij om oorlogsmisdaden
die Hueting in de tweeëneenhalf jaar dat hij in Indië zat zelf had zien gebeuren.
In 1947 was er naar aanleiding van berichten over het grensoverschrijdend optreden
van kapitein Raymond Westerling en zijn manschappen in Zuid Celebes door de Nederlandse legerleiding een onderzoekscommissie ingesteld, maar deze commissie-Enthoven
oordeelde in haar eindrapport, gepubliceerd in 1948, mild over het optreden van de Nederlandse militairen als geheel. Men signaleerde slechts een aantal incidentele gevallen van
excessief militair gedrag. Het rapport werd in december 1948 aan het parlement aangeboden, maar niet gepubliceerd in verband met de “huidige omstandigheden en verhoudin369
gen” – waarmee gedoeld werd op de gespannen relatie met Indonesië.
In februari 1949 bracht het PvdA-lid Frans Goedhart in de Tweede Kamer toch het
optreden van de Nederlandse militairen in Indië ter sprake. Citerend uit brieven van
soldaten, wees Goedhart erop dat Nederlandse militairen zich aan wandaden schuldig
hadden gemaakt. Hij diende een motie in waarin werd verzocht een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen. Deze motie werd echter weer ingetrokken na druk van de
toenmalige minister van Overzeese Gebiedsdelen.
Toch kwam er een onderzoek. Na aanhoudende berichten over incidentele misdragingen werd de commissie-Van Rij naar Indonesië gestuurd die – met flinke vertraging – in
augustus 1954 een nieuw rapport uitbracht over de Zuid-Celebesaffaire. Ondertussen had
Westerling al in 1952 zijn memoires over zijn tijd in Nederlands-Indië gepubliceerd. De
commissie-Van Rij concludeerde dat Westerling cum suis zich schuldig had gemaakt aan
“tegenterreur” en volstrekt onwettig had gehandeld. Ook de hogere autoriteiten in Batavia
waren in gebreke gebleven.
De regering-Drees besloot echter om niet tot vervolging over te gaan en aan het rapport van de commissie Van Rij werd geen ruchtbaarheid gegeven. Twee jaar later, in
1956, verwierp de Tweede Kamer bij de beëindiging van het werk van de parlementaire
enquêtecommissie inzake de Tweede Wereldoorlog een voorstel om ook een onderzoek in
te stellen naar de gebeurtenissen in de jaren 1945-1950. Aldus bleef onbekend in hoeverre
Nederlandse militairen zich in Indonesië inderdaad schuldig hadden gemaakt aan het
370
plegen van geweldsexcessen.
Hueting zelf had al in de jaren vijftig getracht het onderwerp van de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië onder de aandacht van het grote publiek te brengen. In 1956
bood hij een artikel over het onderwerp voor publicatie aan bij het Amsterdamse studentenblad Propria Cures. Het blad, dat zich al eerder in kritische zin over de Nederlandse rol
in Indonesië had uitgelaten, weigerde het artikel echter. “Wij willen deze zaak niet op de
spits drijven”, schreef de redactie aan Hueting.371 Een brief aan de NRC in 1957, waarin
hij wees op de parallellen tussen de gruweldaden begaan door de Fransen in Algerije en de
Nederlanders in Indië, leverde Hueting een afwerende reactie op van hoofdredacteur
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Maarten Rooy. Dergelijke “wreedheden” in Indië waren, voor zover ze al voorkwamen,
immers steeds gestraft.372
In de media leek weinig belangstelling te bestaan voor het oprakelen van de minder
aangename gebeurtenissen ten tijde van de twee politionele acties. Het thema van de
geweldsexcessen werd weliswaar in 1948 en 1949 door middel van brieven van verontruste
militairen in diverse kranten en weekbladen aan de orde gesteld, maar journalistieke naspeuringen liepen vast op de zwijgplicht die bijvoorbeeld betrokken legeraalmoezeniers
van hogerhand opgelegd kregen.373 En in de daaropvolgende twee decennia schreef slechts
een enkeling over de excessen. Begin jaren zestig signaleerde journalist Henk Hofland dat
er nog nooit serieus onderzoek naar was gedaan en hij verweet de Nederlandse journalistiek dat zij oogkleppen op had. “Bij politiële acties in Indonesië zijn dingen gebeurd, die
in gruwelijkheid niet voor wreedheden uit de bezettingstijd onderdoen.”374
Deze kritiek werd in maart 1964 door Herman Wigbold herhaald toen hij in Vrij
Nederland stelde dat Nederlandse journalisten te veel aan gezagsbescherming deden. Als
voorbeeld haalde hij het rapport over Westerling aan. Dat kon begin jaren vijftig in de
doofpot verdwijnen zonder dat de pers daar wat aan deed. Een decennium later was de
journalistiek er in Wigbolds ogen niet veel beter aan toe: journalisten waren niet kritisch
genoeg.375
Het thema van oorlogsmisdaden werd in 1965 actueel met het uitbreken van de oorlog in Vietnam. In de loop van 1965 en 1966 werd Vietnam ook in Nederland een steeds
belangrijker onderwerp van debat, wat zich mede uitte in rumoerige demonstraties waarbij
spandoeken met de leuzen “Johnson oorlogsmisdadiger” en “Johnson moordenaar” werden meegetroond. De oorlog nam vanaf 1966 in hevigheid toe en de desastreuze gevolgen
van de Amerikaanse bommenregens voor de Vietnamese burgerbevolking kwamen via
schrijnende beelden de huiskamer binnen. Ook Achter het nieuws besteedde ruim aan376
dacht aan de strijd in Vietnam. De gebeurtenissen in My Lai, waarbij in maart 1968 een
heel dorp werd uitgeroeid, zouden pas eind 1969 bekend worden. Maar de media berichtten over genoeg andere geweldsincidenten gepleegd door Amerikaanse militairen om elke
illusie van een schone oorlog weg te nemen.377
De Amerikanist Rob Kroes stelt dat de televisiebeelden van de Vietnamoorlog “iets los
[maakte] dat we tot dan toe hadden onderdrukt, de herinneringen aan oorlogsmisdaden
die Nederlanders zelf hadden bedreven in Indonesië.”378 Zonder de emoties van de Vietnamoorlog zouden de gewetensvragen over het Nederlandse optreden in Indonesië misschien nooit aan de orde zijn gekomen.
In dit klimaat wist Hueting met zijn stelling eindelijk de aandacht van de pers te trekken.379 Op 19 december 1968 was het precies twintig jaar geleden dat het Nederlandse
leger in Indonesië van start was gegaan met de tweede politionele actie. De Volkskrant
greep deze gelegenheid aan om de “niet zo gedenkwaardige” gebeurtenissen te herdenken
en publiceerde een interview van Martin Ruyter met Hueting. Het interview verscheen op
pagina 15 van de donderdageditie van de Volkskrant en was getooid met de pakkende kop:
“En jullie schieten op alles wat beweegt”. In het stuk vertelde Hueting, die destijds bij de
inlichtingendienst van de stoottroepen werkte, over een aantal gruwelijke oorlogsmisdaden waar hij zelf bij betrokken was geweest. Dat er destijds veel meer excessen waren
gepleegd, kon de lezer concluderen uit zijn afsluitende woorden:
“Alles wat ik u hier zit te vertellen is de ervaring van één man. Ik ben nu al drie
uur aan het praten. Als u ziet wat er nu uitgekomen is en u bedenkt dat wat ik
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meemaakte gewoon in het systeem van het hele leger paste...”.380
Op de dag dat het verscheen, werd het Volkskrant-interview ook op de redactie van Achter
het nieuws gelezen. Hans Jacobs drong er op aan dat de actualiteitenrubriek eveneens
aandacht aan de misdaden in Indonesië zou besteden. Daarop claimde Wigbold het onderwerp nog diezelfde ochtend bij het gemeenschappelijke claimbureau381 en de redactie
zocht contact met Hueting. Enige tijd later vervoegden Jacobs, camera-assistent Jan Kloek
en de cameramannen Huib de Ru en Frans Verhey zich bij de woning van Hueting.382
Dat de twee cameramannen voor de opnames werden ingeschakeld, was opmerkelijk.
Doorgaans werden reportages en interviews slechts met één camera gedraaid. Met twee
camera’s kon de een zich doorlopend op de geïnterviewde richten, terwijl de andere afwisselend de interviewer of beide gesprekspartners in beeld bracht. “Wij hebben expres met
twee camera’s gewerkt”, verklaarde Wigbold een maand later in een interview met de
Haagse Post, “omdat, als je moet knippen, dan kan het harder overkomen.”383
Na montage van het interview kreeg Hueting een paar dagen voor de uitzending in
Hilversum het resultaat te zien. De redactie bleek duidelijk onder de indruk van Huetings
relaas. “Ze [keken] naar mij alsof ik van een andere planeet kwam, terwijl het toch geharde, zo geen cynische ‘jongens’ waren”, aldus Hueting in een terugblik. De redacteuren
deelden Huetings frustratie. “Wat hen […] in hoge mate irriteerde was het niet te doorbreken pantser van geheimzinnigheid, boot-afhouderij en bagatellisering.”384 Met de confronterende getuigenis hoopte Achter het nieuws een opening te forceren. Wigbold vertelde
Hueting dat als er op de uitzending geen stroom van reacties volgde, het hele hoofdstuk
van de politionele acties als een mist de geschiedenis in zou gaan.385
Wigbold programmeerde de uitzending van het interview op een goed bekeken televisie-avond, vrijdag 17 januari 1969, waar aansluitend de 50e jubileumuitzending van het
populaire programma Mies-en-scene zou worden uitgezonden. Hij adviseerde om die
avond extra telefonistes in te zetten in verband met mogelijke reacties. En vanwege de
omstreden aard van het interview, lichtte hij Rengelink summier van tevoren in.386
Aangezien Rengelink het interview in de Volkskrant had gelezen, kon de televisiesecretaris incalculeren wat in de uitzending aan bod zou komen. Hij had daar, zo verklaarde hij
achteraf, weinig problemen mee: “De angel was er al uitgenomen doordat het toch allemaal enigermate bekend was”. Tien jaar eerder was de uitzending volgens hem niet mogelijk geweest, maar in 1969 achtte hij de tijd er rijp voor. Zeker bij de Vara, waar de achterban met dit onderwerp grotendeels op de lijn van de redactie zat. “Ik denk dat het op
dat moment niet bij een andere omroep had gekund”, aldus Rengelink.387
De eerste uitzending

Het interview werd die bewuste vrijdag uitgezonden voor een publiek van ruim drie miljoen kijkers. Vlak na het NTS Journaal verscheen om 20.20 uur Postema in beeld als
presentator van Achter het nieuws om het interview in te leiden. Aangekondigd werd dat
de redactie zich die avond wenste bezig te houden met “aspecten van een conflict dat te
boek staat als ‘de Indonesische kwestie’”.388 In enkele hoofdlijnen werden de achtergronden en de ontwikkeling van dit conflict geschetst, waarna als illustratie van de summiere
en eenzijdige berichtgeving ten tijde van de politionele acties een blijmoedig fragment uit
een bioscoopjournaal werd getoond.
“Ja, u zult het met ons eens zijn, films als deze geven nu niet direct de indruk dat de
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gevechten hard waren”, sprak Postema na afloop van het fragment. Van een echte jungleoorlog zoals in Vietnam, die het publiek de afgelopen tijd had leren kennen dankzij de
media, leek geen sprake. Maar de situatie in Indonesië was volgens Postema vergelijkbaar
met de recente Vietnamese junglegevechten. De cijfers van het aantal gesneuvelde Nederlandse militairen illustreerden het guerilla-aspect van de strijd.
“Maar er is nog iets anders”, verklaarde Postema. Er was ook sprake geweest van “oorlogsmisdrijven”. Volgens de toenmalige Nederlandse autoriteiten waren die alleen door de
vijand begaan. Dit nu was een “totaal onjuist standpunt”, aldus Postema, hetgeen zou
blijken uit het daaropvolgende interview. Ter inleiding van Hueting, aangekondigd als
“psycholoog-fysioloog dr. J.E. Hueting”, werd vermeld dat deze op 19-jarige leeftijd naar
Indonesië was gestuurd en als gewoon infanterist het vaderland had gediend. Vervolgens
werd naar het gefilmde interview overgeschakeld.
Het interview opende met een opname van Jacobs die, gezeten naast Hueting op een
bank in diens huiskamer, de openingsvraag formuleerde:
“Meneer Hueting, u stelt dat Nederlandse militairen oorlogsmisdaden hebben begaan in Indonesië. Wat hebt u er zelf van meegemaakt, wat hebt u er van gezien,
waar hebt u zelf aan meegedaan?”
Hierop zette Hueting uiteen hoe de Nederlandse militairen destijds te werk gingen en gaf
hij voorbeelden van incidenten die hij als “oorlogsmisdaden” karakteriseerde: martelingen
met behulp van elektrische stroomstoten, afschieten van overtollige of hinderlijke krijgsgevangenen, doden van toevallig passerende boeren, het zonder aanleiding neerschieten van
kampongbewoners. Hueting somde de voorbeelden ogenschijnlijk onbewogen op, terwijl
hij in mediumshots en close-ups in beeld werd gebracht. Zijn onderkoelde taalgebruik
maakte de beschrijvingen des te gruwelijker. Zo was een van de “meest beroerde dingen”
die hij had meegemaakt de ondervraging van een Indonesische officier die op zijn kop
werd opgehangen en wiens schedel op een cementen vloertje werd gekraakt, totdat het
bloed overal uitstroomde. “Die is op een hele nare manier doodgegaan”, aldus Hueting.
Jacobs stelde vragen die aan de ene kant sterk sturend waren – “Zou u willen beweren,
meneer Hueting, dat dergelijke acties waar u over vertelt duizenden Indonesiërs het leven
heeft gekost?” Anderzijds poogde hij ook de acties te relativeren door te verwijzen naar de
zuiveringsopdracht die de Nederlandse militairen hadden meegekregen en naar de guerillatactieken van de Indonesiërs, waardoor de militairen soms het zekere voor het onzekere moesten nemen.
Huetings opsomming maakte echter duidelijk dat de oorlogsmisdaden weliswaar verschillende gradaties kenden, maar dat in de meeste gevallen de militaire noodzaak afwezig
was. “Dat waren geen incidentele gevallen, dat was de normale gang van zaken”, aldus de
oud-militair, “[…
] elke insider weet – die daar in de sawa geploeterd heeft – dat deze dingen
aan de lopende band gebeurd zijn.” Hueting vertelde ook dat hij na het interview in de
Volkskrant benaderd was door oud-militairen die dergelijke misstanden toegaven, maar
zeiden: “Ach joh, hang de vuile was niet buiten.”
Op de vraag waarom de psycholoog nu pas met zijn ervaringen naar voren kwam,
meldde Hueting dat hij al een jaar of tien zonder succes aandacht voor het onderwerp
probeerde te krijgen. Jacobs repte over het “grote zwijgen”, wat Hueting onder andere
verklaarde uit de weerzin van degenen die destijds de politieke verantwoordelijkheid hadden om de zaak op te rakelen. Volgens hem waren drie partijen verantwoordelijk: de
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lagere militairen die zinloos burgers neerschoten, hun commandanten die niet over voldoende zelfbeheersing beschikten en de politici die de politieke verantwoordelijkheid
droegen zonder de consequenties van hun beslissingen onder ogen te zien. Vandaar dat
Hueting het belangrijk vond om over deze kwestie te praten.
Er moest volgens hem een correctie komen op de eenzijdige geschiedschrijving en er
moest een discussie – “noodzakelijk voor een beschaafd land” – op gang worden gebracht. En het werd ook tijd, vulde Jacobs behulpzaam aan, “dat Nederland eindelijk eens
een beetje afrekent met dit oorlogsverleden, of niet?” Hueting beaamde dit en stelde dat
de journalistiek tot dusver op ontstellende wijze had gefaald. Nog steeds deed de pers naar
zijn mening aan heldenverering, wat de psycholoog illustreerde met een citaat uit een
recent herdenkingsartikel. Het humanitaire en heldhaftige beeld van de Nederlandse
soldaat dat hieruit naar voren kwam, moest volgens Hueting gecorrigeerd worden. “Om
historische redenen, om juridische redenen, om redenen van humane overwegingen”; met
deze woorden, uitgesproken door Hueting terwijl hij close-up in beeld werd gebracht,
eindigde het interview.
Terug in de studio van Achter het nieuws had Wigbold de plaats van Postema ingenomen en sprak hij met ernstige blik een slotbeschouwing uit. “Het is u misschien net zo
gegaan als ons toen wij voor de eerste maal het interview hoorden”, verklaarde Wigbold.
Weliswaar wist iedereen wel, mede door wat bekend was over het optreden van kapitein
Westerling in Zuid Celebes, dat het in Indonesië niet zo mooi was gegaan als vaak werd
beweerd. “Maar nu wordt opeens duidelijk dat het niet een incidentele actie is geweest”,
benadrukte Wigbold.
“Als iemand het dan zó vertelt, zó openhartig en tegelijkertijd met zoveel begrip voor
oorlogsomstandigheden, dan komt bij ons het klamme zweet in handen. Wij weten
daarbij heel goed, dat de schuld niet aan één kant ligt en dat er ook van Indonesische
zijde wreedheden en misdaden zijn begaan. Maar we moeten het toch uitzenden.
Niet omdat we dat zo leuk vinden, maar omdat we het onze plicht achten.”
De afrekening met het verleden moest beginnen. In de ogen van Wigbold kon men daarbij niet om de vaststelling heen dat het parlement destijds schromelijk had gefaald – onder
andere door toe te staan dat de regering-Drees het rapport over Westerling in de doofpot
had gestopt. Het parlement kon en mocht deze keer niet aan het onderwerp voorbij gaan
en een zelfstandig onderzoek, uit te voeren door een parlementaire enquêtecommissie, was
volgens hem het enige juiste antwoord.
Wigbold sprak bovendien de hoop uit dat meer betrokkenen het zwijgen zouden verbreken en zich met hun verhaal tot de redactie zouden wenden. “Niet uit zucht naar sensatie, maar omdat pas dàn een volk zuiver in de wereld kan staan, wanneer het bereid is
zich rekenschap te geven van eigen fouten.” Met deze woorden besloot Wigbold de uitzending.
389
De impact van de uitzending was groot. Vrijwel alle kranten besteedden de dag na de
vertoning van het interview aandacht aan de uitzending en zouden ook de vervolguitzendingen nauwgezet volgen. De reacties waren gemengd. Sommige kranten reageerden
positief op Wigbolds pleidooi voor een parlementaire enquête, terwijl anderen zich beduidend minder enthousiast toonden. Wel overheerste de verbijstering over de gruwelijke
feiten die in Achter het nieuws aan de orde waren gesteld.
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Het Vrije Volk benadrukte dat de uitzending in feite een aanklacht was tegen de manier waarop in die dagen journalistiek en parlementair onderzoek werd bedreven. Maar,
zo vervolgde de krant, Achter het nieuws had zelf ook gefaald door geen enkel parlementslid of journalist uit die tijd in de uitzending aan het woord te laten. Enigszins kribbig werd
er geschreven: “De heer Wigbold verscheen weer eens in eigen persoon, om als een soort
onaantastbare televisie-heilige het huidige Nederlandse parlement en de huidige Nederlandse journalistiek aan het werk te zetten.”390
Dergelijke kritiek, die niet zozeer de inhoud van de uitzending als wel de aanpak en de
toon van Achter het nieuws ter discussie stelde, werd ook door anderen geuit. Waarom was
na het betoog van Hueting niet onmiddellijk een weerwoord toegevoegd en waarom prefereerde de redactie schijnbaar shock treatment boven relativering?391
In reactie liet Wigbold in een interview met Elsevier weten dat hij hoor en wederhoor
in een uitzending gewenst vond als over een bepaald onderwerp twee verschillende meningen mogelijk waren. Dat er in Indonesië inderdaad misdaden gepleegd waren, stond
voor hem echter als een paal boven water. Het enige waar discussie over mogelijk was, was
de gradatie: of de oorlogsmisdaden meer of minder incidenteel waren geweest. Het doel
van de uitzending was volgens Wigbold niet om mensen te veroordelen. Wel diende “voor
de geschiedenis” te worden vastgesteld dat op sommige punten de Nederlandse samenleving als geheel ernstig had gefaald. Het moest duidelijk worden dat zulke zaken niet onge392
straft in de doofpot konden worden gestopt.
De krant die zich het meest ontevreden toonde over de uitzending was De Telegraaf.
Sterk polariserend opende het dagblad met de kop “Onze soldaten beschuldigd van oorlogsmisdaden”. Vele Nederlanders waren volgens De Telegraaf “diep gegriefd” door de
Vara-uitzending en de redactie van de krant was overspoeld met een stroom telefoontjes
van “hevig verontwaardigde kijkers”. Enkele oud-strijders kwamen in het artikel aan het
woord en noemden de uitzending “verschrikkelijk en buiten iedere proportie”.393
In de daarop volgende dagen kregen de oud-strijders met hun kritiek ruime aandacht
in De Telegraaf. Daarbij werd de Vara onder meer verweten in het kader van een “alles
generaliserende en ongenuanceerde zelfbeschuldigingscultus” aanvallen te plegen “die je
van waarachtige mensen niet voor mogelijk houdt”.394 De Federatie van Nederlandse
Oud-strijdersorganisaties en het Veteranenlegioen Nederland eisten een paar dagen na de
uitzending bij de redactie van Achter het nieuws het recht op weerwoord op. En in een
brief aan premier Piet de Jong drong de federatie ook aan op een regeringsonderzoek,
maar dan om uit te wijzen dat het om losstaande, incidentele gevallen van oorlogsmisdaden was gegaan.395
De pers sloeg al daags na de uitzending aan het spitten. In kranteninterviews gaf
Drees, die destijds zitting had in beide kabinetten die verantwoordelijk waren voor de
politionele acties, te kennen dat hem slechts twee concrete gevallen van misdaden in Indonesië bekend waren. Veel kranten vroegen de rapporten van de commissies-Enthoven
en -Van Rij op en publiceerden daar fragmenten uit. Ook de gang van zaken rond de
motie van PvdA-Kamerlid Goedhart werd gereconstrueerd. Daarnaast diepte men her en
der belastende documenten uit de periode 1945-1950 op en werd aandacht besteed aan de
396
onthullingen van andere oud-militairen die ook hun verhalen kwijt wilden.
Dat de regering maatregelen moest nemen, werd zowel in de pers als in de publieke
opinie steeds weer benadrukt. Het was daarom ook niet onverwacht dat Joop den Uyl als
fractieleider van de PvdA vier dagen na de uitzending in het parlement een voorstel voor
een nader onderzoek indiende. Verwijzend naar de beroering die was ontstaan na het
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interview in de Volkskrant en de uitzending van Achter het nieuws, merkte Den Uyl op dat
het nodig was dat er over de feiten een zo groot mogelijke helderheid werd verschaft. Zijn
verzoek om een regeringsnota over de eventuele wandaden van Nederlandse troepen, plus
de instelling van een onderzoek daarnaar, werd door de Tweede Kamer aangenomen.
Daarmee was een begin gemaakt met het onderzoek waar Wigbold om verzocht had.397
De redactie kon tevreden zijn met het resultaat van de uitzending. Al verbaasde de
enorme golf aan reacties zelfs Wigbold. Zijn redactie hoopte weliswaar op enige beweging,
maar had – gelet op de zwijgzame voorgeschiedenis – geen vermoeden hoe dat precies uit
zou pakken. Er ontstond een nogal hectische situatie, herinnerde Jacobs zich, met “een
volkomen hysterische troep” die over de Vara heen viel. Het was vergelijkbaar met de ophef
die het Beeldreligie-item van het satirische programma Zo is het vijf jaar eerder had veroorzaakt, zij het dat sommige reacties – in de vorm van dreigbrieven en telefoontjes – nog
398
“bitterder en erger” waren. Hueting moest zelfs met zijn gezin onderduiken in een hotel.
In de week na de uitzending ontving de Vara ruim 350 brieven en circa 200 telefoontjes. Opvallend is dat er bij de brieven ongeveer evenveel positieve als negatieve reacties
waren. De briefschrijvers die de uitzending afgewezen, betichtten de makers van onfatsoenlijkheid, beschuldigden anderen van misdaden of klaagden over de eenzijdigheid van
de uitzending.399Televisiesecretaris Rengelink kon wel enig begrip opbrengen voor de
verontwaardiging onder oud-militairen die zich door het interview met Hueting tot potentiële oorlogsmisdadigers bestempeld zagen. Hoewel hij achter de uitzending stond,
vond Rengelink het raadzaam om binnen de Vara de mening van anderen te peilen en
stelde het onderwerp daarom op de eerstvolgende vergadering van de Programma Adviesraad aan de orde.400
De Adviesraad, die een week na de uitzending bijeen kwam, bleek vooral commentaar
te hebben op de wijze waarop Wigbold zijn slotbeschouwing had uitgesproken: zowel zijn
intonatie als zijn veroordelende woorden kregen kritiek. Gewaarschuwd werd dat in een
van de PvdA-afdelingen 80 procent van de leden negatief waren over de uitzending omdat
de redactie zich teveel tegen het toenmalige kabinet-Drees had gekeerd. Bovendien vonden sommige Adviesraadsleden de uitzending té eenzijdig. Ten onrechte was bijvoorbeeld
de indruk gewekt dat het parlement destijds helemaal geen actie had ondernomen. Het
vermoeden werd uitgesproken dat de uitzending minder schokkend zou zijn geweest als de
zaak direct van twee kanten was belicht.
Maar dàt de oorlogsmisdaden aan de orde waren gesteld en dàt er om een onderzoek was
verzocht, werd in meerderheid toegejuicht. Ook door Rengelink, die wel stelde dat de redactie in het vervolg moest proberen het onderwerp “verstandig en genuanceerd” te brengen.
Hij concludeerde: “Wij zullen met de uitzendingen weerstanden opwekken, maar ook sym401
pathie, omdat er moed voor nodig is dergelijke zaken aan de orde te stellen.”
De schok die de uitzending teweeg bracht laat zich deels verklaren door het doorbreken
van het “grote zwijgen”, zoals het al snel in de pers werd genoemd. Maar in feite was dat al
gebeurd met het artikel in de Volkskrant, waar de door Hueting aangehaalde voorbeelden
nog weerzinwekkender en gedetailleerder waren. Daar kwamen echter verhoudingsgewijs
weinig reacties op. Het lijkt erop dat het feit dat het interview op televisie werd uitgezonden, en vooral de wijze waarop dat gebeurde, van doorslaggevende betekenis zijn geweest.
Daar is een aantal redenen voor.
In eerste plaats wist de redactie effectief het “grote zwijgen” te illustreren. De idyllische
en blijmoedige beelden uit het filmjournaal die ter inleiding werden getoond, stonden in
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scherp contrast met de gruwelijke verhalen die Hueting aansluitend vertelde. Dit gaf het
publiek de indruk dat het al die tijd was voorgelogen. Dat was iets wat Hueting ook al
met het interview in de Volkskrant duidelijk had proberen te maken, maar wat zich met
beelden veel overtuigender liet vertellen.
Ten tweede werd de getuigenis van Hueting zo ‘droog’ mogelijk gebracht. De veelvuldige close-ups en de soepele montage stonden in dienst van zijn relaas. De combinatie van
de onthullende en schrijnende voorbeelden van Hueting en de wat afstandelijke, bijna
ironische wijze waarop hij zijn verhaal deed, versterkte de impact van zijn woorden. Daarbij maakte Hueting een betrouwbare indruk. Geïntroduceerd als dokter (in de psychologie), werd hij gepresenteerd als niet zomaar een getuige, maar als iemand die kon reflecteren op zijn ervaringen. Hij was getuige, deskundige en autoriteit in één. En omdat hij
verwees naar de reacties van andere oud-militairen die zijn ervaringen onderschreven,
klonken zijn beschuldigingen overtuigend, al voerde hij als enige het woord. “Denk je
even in wat er gezegd werd, zonder enig bewijs en zonder getuigen”, signaleerde Hueting
achteraf. Dat Wigbold de volledige verantwoordelijkheid voor zijn woorden nam, vond de
402
oud-militair in retrospectief erg moedig.
Het is ook deze ‘eenzijdige’ aanpak geweest die enerzijds de zwakte van de uitzending
vormde, aangezien die zou leiden tot kritiek waardoor de aanpak onderwerp van discussie
werd en niet de oorlogsmisdaden zelf. Maar anderzijds was deze aanpak juist de kracht van
de uitzending. Want door het uitblijven van nuancerende tegengeluiden lag de focus
volledig op de misstanden en de vraag wie daarvoor de schuld droeg. Voor relativering was
vrijwel geen ruimte.
Het meest opvallende element aan de uitzending, dat bovendien ontbrak in het artikel
in de Volkskrant, was de wijze waarop Wigbold ter afsluiting de rol van openbaar aanklager
op zich nam en het onderwerp naar een politiek en moreel niveau tilde. In aansluiting op
Huetings opmerkingen over de politieke verantwoordelijkheid, constateerde Wigbold dat
de politiek destijds had gefaald en eiste hij min of meer de instelling van een parlementaire
enquêtecommissie. Alleen op deze wijze kon Nederland zijn geweten zuiveren. Daarmee
ontsteeg de uitzending het niveau van het simpelweg signaleren van een schandaal en riep
zij nadrukkelijk op tot politieke actie. Deze politisering én moralisering van het onderwerp
maakten het moeilijk om het te negeren.
In meerdere opzichten bleek Rengelink gelijk te hebben met zijn waarschuwingen, geuit
ten tijde van de Van Imhoff-affaire. Een krant is “fundamenteel iets anders” dan televisie.
Getuigenissen op televisie komen, mede door het indringende effect van het beeld, inderdaad veel harder aan dan wanneer ze in een krant afgedrukt worden. In 1965 was het een
reden om het programma te verbieden, in 1969 niet – mede omdat het onderwerp al in de
krant had gestaan. Aangezien dit keer de Vara-leiding de uitzendingen in grote lijnen steun403
de, kregen Wigbold en zijn redactie ruim baan om het onderwerp verder uit te diepen.
De tweede en derde uitzending

Veel mensen die op het televisie-interview met Hueting reageerden, droegen nieuwe feiten
en bewijsmateriaal aan voor oorlogsmisdrijven die in Indonesië waren gepleegd. Hueting
had kennelijk een groot aantal oud-strijders over een drempel heen geholpen. Huib de Ru
filmde als cameraman deze getuigenissen en constateerde dat de opnamen een uitlaatklep
voor de geïnterviewden vormde. Niet langer hoefden zij hun verhalen voor zich te houden.404
De interviews werden verwerkt in de tweede uitzending van Achter het nieuws over de
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oorlogsmisdaden die ruim een week later, op zaterdag 25 januari, werd uitgezonden en
door tweeëneenhalf miljoen kijkers is gezien.405 Het format van de uitzending bestond dit
keer uit blokken met diverse gefilmde getuigenissen, afgewisseld met commentaar vanuit
de studio, uitgesproken door Wigbold, Jacobs en Postema.
Wigbold opende de uitzending met de constatering dat het interview met Hueting een
stroom van reacties teweeg had gebracht. “Sommigen tonen zich opgelucht”, sprak Wigbold, “omdat de zaak eindelijk eens in de openbaarheid kwam.” Anderen vonden de verhalen ongeloofwaardig, meenden dat ze een uitzondering vormden of wezen op het optreden van de Indonesiërs en de omstandigheden in een guerilla-oorlog. Ter illustratie werden enkele brieven getoond en citaten daaruit voorgelezen.
Wigbold verklaarde dat al deze reacties de redactie had genoopt een tweede uitzending
te maken.
“U zult opnieuw verhalen horen over plunderingen, brandstichting, martelingen
en moorden. Juist daarom stel ik er prijs op reeds nu met grote nadruk te zeggen,
dat wij niet van mening zijn, dat hèt Nederlandse leger zich aan deze daden schuldig heeft gemaakt of dat iedere Nederlandse militair deze daden heeft begaan.”
De vraag die echter wel beantwoord moest worden, was of dergelijke acties op zulke schaal
hadden plaats gevonden dat er niet meer gesproken kon worden van uitzonderingen of
incidentele acties. Met klem stelde Wigbold: “Als er sprake is van verantwoordelijkheid
voor de oorlogsmisdaden, dan is het een verantwoordelijkheid die wij als volk hebben te
aanvaarden.”
In verschillende interviews met oud-militairen (elf in totaal) en enkele destijds in Indonesië werkzame dominees en journalisten kwamen inderdaad weer gruwelijke voorbeelden aan bod: strafexpedities zonder enige militaire noodzaak, het afslachten van potentiële
krijgsgevangenen, martelingen waarbij oren en neuzen weggeslagen werden of Indonesiërs
met pistoolschoten werden bewerkt, het lukraak doodschieten van de lokale bevolking,
gruwzame executies. De interviews waren dusdanig gemonteerd, met de oud-militairen
steeds close-up in beeld, dat er nauwelijks een interviewer aan te pas leek te komen. Daardoor buitelden de getuigenissen als het ware over elkaar heen.
Een oud-militair vertelde dat hij bij terugkomst in Nederland met zijn verhaal bij het
weekblad Panorama langs was geweest, waar hem werd verteld dat het blad stapels van
dergelijke getuigenissen had, inclusief foto’s. Maar, zo verklaarde een redacteur, als het
blad deze verhalen zou publiceren, kon men meteen het faillissement aanvragen.
Jacobs benadrukte vanuit de studio dat er destijds in de pers vrijwel geen aandacht
voor het onderwerp was geweest. Weliswaar had in 1949 PvdA-Kamerlid Goedhart
ruchtbaarheid aan de wandaden gegeven, maar deze actie bleef zonder veel resultaat. “Een
bewijs van het slechte politieke klimaat in die dagen”, verklaarde Jacobs. En daarmee een
bewijs dat het parlement destijds had gefaald. De toenmalige regering slaagde erin om de
zaak buiten de publiciteit te houden. Uit onderzoek van de redactie was gebleken dat niet
één krant de door Goedhart aangedragen voorbeelden van wreedheden had vermeld.
Verwezen werd naar het recente kranteninterview met Drees waarin deze had verklaard slechts van twee oorlogsmisdaden, de zaak-Westerling en de zaak-Bondowoso, op
de hoogte te zijn geweest. “Daaruit blijkt dan, dat noch de regering-Beel noch de regeringDrees ooit een serieuze poging heeft gedaan te onderzoeken of er oorlogsmisdaden zijn
gepleegd”, constateerde Postema. Bovendien waren de twee genoemde zaken volgens de
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redacteuren niet adequaat afgehandeld. Met name het in de doofpot stoppen van de zaakWesterling zat hen dwars.
Om duidelijk te maken hoe verwerpelijk Westerlings mentaliteit was geweest, las Postema een passage uit diens memoires voor waarin het afgeslagen hoofd van een gevangene
een hoofdrol speelde. Ook werden foto’s getoond van de gevolgen van een aanval van
Westerlings troepen op Bandoeng. “In ieder beschaafd land zou Westerling voor de krijgsraad zijn gedaagd, maar niet in Nederland”, concludeerde Jacobs na deze beelden.
De verwachting werd uitgesproken dat bij het nieuwe, op verzoek van Den Uyl toch
op gang gekomen onderzoek, ook het “levende-getuigen materiaal dat wij vanavond hebben aan te bieden” betrokken zou worden. Tegelijkertijd probeerde de redactie de in de
loop van de uitzending opgesomde litanie van wreedheden en misdaden nog te nuanceren. Men verklaarde begrip te hebben voor de moeilijke omstandigheden waarin de Nederlandse soldaten moesten opereren en, zo zei Jacobs, “wij weten dat het gemakkelijk is
hier vanachter het bureau te oordelen.”
Deze uitspraak nam niet weg dat de uitzending in feite als één grote veroordeling
overkwam. Niet zozeer van de Nederlandse soldaten zelf, maar van de politieke en maatschappelijke omstandigheden die het mogelijk maakten dat de misdaden gepleegd konden
worden. Die veroordeling richtte zich tevens op De Telegraaf, vanwege haar negatieve
reactie op het interview met Hueting. De krant zou over lijken gaan door de oorlogsmisdaden slechts op conto van enkelen te willen schuiven, betoogde Jacobs. Hoe onterecht
dit was moest blijken uit een fragment uit een interview met dominee Terstegen, een
voormalige legerpredikant op Java.
De dominee haalde een incident aan waarbij Nederlandse militairen in het kader van
een represaillemaatregel de opdracht kregen om in een dorp alle mannen boven de zestien
jaar te executeren. Na afloop kwam een aantal van de militairen hun hart luchten bij
Terstegen.
“Die vertelden mij wat zij gedaan hadden en vroegen mij: zoudt u ons kunnen uitleggen wat het verschil is tussen datgene wat er destijds in Putten is gebeurd [waar
tijdens de oorlog het grootste deel van de mannelijke bevolking door de Duitsers
werd afgevoerd en ruim 550 man om het leven kwamen, MP] en wat wij nu hebben gedaan? Ik heb geen verschil kunnen ontdekken.”
Vanuit de studio stelde Wigbold ter afronding de vraag hoe dit allemaal had kunnen
gebeuren. Hoe was het mogelijk dat een Putten, symbool van Duitse methoden, zich in
Indonesië had kunnen herhalen? En waarom kwam dit nu pas tevoorschijn, twintig jaar
na dato? “Wisten wij het niet of wilden wij het niet weten?”
Het antwoord werd door dominee Hildering gegeven, destijds verantwoordelijk voor
de zending van de Hervormde Kerk op Oost Java. Bij terugkomst in Nederland, zo verklaarde hij, kon men nergens een woord kwijt over de Indonesische kwestie.
“Nederland was doof en blind voor de werkelijkheid en de waarheid van de situatie. Nederland wou niet begrijpen, dat waar Nederland [om] gezucht heeft in de
jaren van de bezetting, namelijk vrijheid, precies hetzelfde was als merdeka voor de
406
Indonesiërs.”
En met deze woorden kwam een einde aan de uitzending. Ter afsluiting werd aangekon242
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digd dat de redactie twee dagen later met enkele betrokkenen zou discussiëren over de hele
kwestie.
Die aansluitende, derde uitzending van Achter het nieuws over de oorlogsmisdaden in
Indonesië bestond uit een forumdiscussie die live werd uitgezonden op maandag 27 januari voor een publiek van circa 2.8 miljoen kijkers.407 In plaats van het gebruikelijke beeld
van één redacteur achter een bureau, kregen de kijkers een blik op een studio waar in een
halve cirkel, gezeten achter een soort lessenaartjes, zeven gasten zaten: Adriaan Thomson
(destijds plaatsvervangend chef van de Generale Staf van het Nederlandse leger in Indonesië), Johannes Verkuyl (theoloog en destijds betrokken bij de zending in Indonesië), Peter
John Koets (destijds kabinetschef van luitenantgouverneur-generaal Van Mook), Wim
Schermerhorn (PvdA-er en oud-minister-president, destijds voorzitter van de commissiegeneraal voor Indonesië), Theo de Graaf (destijds KVP-fractielid), Hans van Mierlo (fractieleider van D’66) en tenslotte Joop Hueting. Aan de linkerzijde van deze halve cirkel
hadden Wigbold, Jacobs en Postema zich achter een tafel gepositioneerd.
Wigbold verklaarde ter inleiding dat ook andere politici waren uitgenodigd, zoals Beel
en Drees, beiden minister-president tijdens respectievelijk de eerste en de tweede politionele actie. Deze genodigden hadden echter afgezien van deelname en Wigbold las hun
408
argumenten ter verklaring van hun afwezigheid voor, alvorens hij de discussie opende.
Het debat zou grofweg in drie delen uiteen vallen. Eerst werd gereageerd op de eerste
twee uitzendingen van Achter het nieuws, vervolgens draaide de discussie om de kwestie
van de politieke verantwoordelijkheid en ter afsluiting ging het om de vraag welke acties er
ondernomen moesten worden.
De meningen over de voorgaande twee uitzendingen bleken verdeeld. Oud-KVPkamerlid De Graaf en de ex-militair Thomson meenden dat er “een te generaliserende
indruk” was gewekt. Thomson zag het daarom als zijn plicht “mijn soldaten” bij te staan
en trok de voorstelling van zaken rond een in de vorige uitzending aangehaalde affaire in
twijfel. Het antwoord van Wigbold hierop was nogal ontwijkend: indien er onware dingen waren verkondigd, lag de verantwoordelijkheid niet bij de redactie maar bij de Nederlandse regering die bijzonder slechte informatie over die tijd had verschaft. Thomson
stelde daarnaast dat er wel degelijk rechtsvervolging had plaatsgevonden, wat aanleiding
was voor een felle discussie tussen hem en de drie Achter het nieuws-redacteuren die dat
relativeerden.
Aan de andere kant bleek theoloog Verkuyl dankbaar “dat die dingen waarvan wij allemaal weten en die latent bij ons leven, nu eens openlijk besproken worden”. De feiten
moesten gewoon eerlijk erkend worden. Van Mierlo concludeerde eveneens dat er kennelijk “een stukje verdringing van een publiek nationaal geheim heeft plaatsgehad”. Hij
juichte daarom toe dat de zaak aan de orde werd gesteld, hopend dat het geen heksenjacht
zou worden. Ook Koets, destijds de rechterhand van Van Mook, onderschreef de pleidooien voor openheid. Toch bekende hij dat hij zich had afgevraagd of de onthullingen
wel een gunstige invloed zouden hebben op “de altijd nog broze verhouding” met Indonesië – iets waar De Graaf ook nadrukkelijk voor waarschuwde.
Over de politieke verantwoordelijkheid waren de meningen gelijkgestemder. De uitzondering vormde de KVP-er De Graaf, die weliswaar betreurde het dat ernstige misdaden hadden plaatsgevonden, maar niet instemde met de “gedachtensprong” dat de politieke keuze voor de politionele acties betekende dat de politiek verantwoordelijk was voor
tijdens die acties gemaakte fouten. De politieke beslissing was wellicht fout geweest, maar
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kon volgens De Graaf niet in direct verband gebracht worden met de oorlogsmisdaden.
Dat er ten tijde van de Indonesische kwestie politieke besluiten genomen waren zonder voldoende kennis van de situatie, bevestigde PvdA-politicus Schemerhorn. Persoonlijk
zag Schermerhorn het ook als zijn grootste fout dat hij niet, nadat hij de regering “aan alle
kanten” gewaarschuwd had, bijzonder kwaad was weggelopen voordat de eerste politionele actie uitbrak. Hij had dit ook destijds in zijn dagboek geschreven, waarvan de publicatie
echter – zo bleek uit een ondervraging door Jacobs – door de KVP-er Beel was tegengehouden.
Het kwalijke was volgens de theoloog Verkuyl dat de Indonesië-politiek altijd gedicteerd was geweest door de binnenlandse politiek in Nederland. En hoewel Verkuyl vooral
repte over een collectief falen, waarvoor het hele parlement en zelfs het hele Nederlandse
volk verantwoordelijk was, moest hem toch een opmerking van het hart: “Naar mijn
indruk is één van de mensen die bijzonder fout is geweest dr. Beel, die met een minimum
aan kennis een maximum aan verantwoordelijkheid op zich durfde te nemen.”
Wat diende er nu te gebeuren? De forumleden toonden zich vrij eensgezind: de bestaande stukken moesten op tafel, waarna er zowel een parlementair als een wetenschappelijk onderzoek moest komen. Ook over het doel en nut van een dergelijk onderzoek bestond weinig verschil van mening. Koets citeerde de Zwitserse historicus Burckhardt en
stelde: “Wij moeten de geschiedenis beoefenen niet om een volgende keer in een soortgelijke omstandigheid verstandiger te handelen, maar ‘weiser für immer’ te zijn.” Zelfs
Thomson meende dat er onderzoeken nodig waren, maar dan vooral om de “betrekkelijk
eenzijdige smet” die met de uitzendingen en perspublicaties honderduizenden had getroffen tot zijn ware proporties terug te brengen. Een opmerking die Wigbold en Koets, tevens oud-hoofdredacteur van Het Parool, dwongen het werk van de media te verdedigen.
In zijn afsluitende woord onderstreepte Wigbold nogmaals dat het niet de bedoeling
van de redactie was geweest álle Nederlandse militairen aansprakelijk te stellen voor wat
een klein deel had gedaan. Berechting was zeker niet het doel van de uitzendingen, maar
Wigbold wilde wel een antwoord op de gestelde vragen. En hij verzette zich tegen de
beschuldiging van Thomson dat er een eenzijdig beeld zou zijn geschetst. “Ik geloof dat
dat bepaald in het verleden lag, toen men een eenzijdig beeld heeft gegeven, en wij hebben
gepoogd dat beeld enigermate te corrigeren.”
De tweede en derde uitzending van Achter het nieuws over de oorlogsmisdaden in Indonesië kregen veel waardering in de pers. De Gelderlander schreef na de tweede uitzending
over een “fenomenale prestatie” van de redactie om zo snel en zo goed op het onderwerp
terug te komen. En de Volkskrant noemde de derde uitzending enthousiast “een historische gebeurtenis”. De discussie werd “onthullend” genoemd en de krant prees de “voortreffelijke wijze” waarop de redactie in de voorgaande uitzendingen haar gelijk had aange409
toond.
Wel signaleerde de Volkskrant dat de redacteuren zich tijdens de forumdiscussie in de
verdediging gedrongen voelden. De rol van de redactie, en met name Wigbold, was ook
andere kranten opgevallen. Het Parool vestigde aandacht op het feit dat het team van
Achter het nieuws door de eerdere uitzendingen zozeer partij was geworden dat Wigbold
niet als voorzitter had mogen optreden. “Zijn werkstuk stond ter discussie en daardoor
kon hij – zoals herhaaldelijk bleek – niet boven de partijen staan.”410
Hier tegenover stond de mening van NRC’s televisiecommentator Henk Schaafsma,
die stelde dat het de journalistieke plicht van Wigbold en zijn team was geweest om het
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onderwerp aan te pakken zoals zij dat hadden gedaan. Televisiejournalistiek was volgens
Schaafsma een sterk persoonlijke journalistiek en dat was bij het “zoeken naar de waarheid” geen nadeel. De kritiek die de redactie tijdens de forumdiscussie te verduren kreeg,
met argumenten die veelal vervat waren in de taal van een voorbije tijd, was in zijn ogen
daarom ook niet terecht. “Natuurlijk is Wigbold, wanneer hij als de vleesgeworden rechtvaardigheid recht voor de camera zit, ook niet helemaal van deze tijd. Toch lijkt me dat
meer een kwestie van stijl dan van wezen te zijn”, aldus Schaafsma.411
De reactie van De Telegraaf op de twee uitzendingen stond, niet geheel onverwacht, in
schril contrast met dergelijke positieve oordelen. In een hoofdredactioneel commentaar
werd fel van leer getrokken tegen de “pogingen” van Achter het nieuws om te bewijzen dat
Nederlandse soldaten zich in Indonesië aan gruwelen te buiten zouden hebben gedaan.
“Niet alleen zijn de uitzendingen volledig ongeremd en tonen zij aan, dat men zich met
gretigheid op het onderwerp heeft gestort, daarenboven zijn zij dermate partijdig, dat
bijna van vervalsingen kan worden gesproken”, schreef het ochtendblad. Naar de mening
van de hoofdredactie speelden politieke motieven een rol: “Bij de huidige actie tegen de
Nederlandse soldaat in Indonesië is het zeer duidelijk, dat mede wordt geageerd tegen de
socialisten, zoals oud-premier Drees, die twintig jaar geleden verantwoordelijk waren voor
het militaire optreden in Indonesië en thans het machtsstreven van Nieuw Links in de
412
weg staan.”
Deze beschuldiging werd drie dagen later verder onderbouwd toen De Telegraaf op de
voorpagina een artikel plaatste met de kop: “Dr. Drees boos over actie van Wigbold c.s.”.
De krant meldde dat Drees tegenover de leiding van de PvdA zijn misnoegen over de
Achter het nieuws-uitzendingen had uitgesproken en met name de eenzijdige benadering
aan de kaak had gesteld. Ook binnen de Vara zelf was volgens De Telegraaf “heftige beroering” ontstaan over de uitzendingen. Piet te Nuyl, het hoofd van de televisie-sectie, zou
ernstige bedenkingen hebben gehad en ook voorzitter Broeksz zou weinig ingenomen zijn
met de gang van zaken. Volgens het ochtendblad zouden ontevreden Vara-medewerkers
de redactie van Achter het nieuws ervan beschuldigen partijpolitieke doeleinden na te stre413
ven.
De Telegraaf was er klaarblijkelijk op uit om de motieven voor de uitzendingen, en
daarmee ook de inhoud, in twijfel te trekken. Op 29 januari maakte de krant bekend dat
er “positieve berichten” in Den Haag vernomen waren dat Wigbold in de periode
1948/1949 door het Hoog Militair Gerechtshof was veroordeeld wegens desertie. Hij had
destijds vier maanden militaire strafklasse in Nieuwersluis en zeven weken detentie opgelegd gekregen. De volgende dag kon de krant op de voorpagina melding maken van de
“talrijke reacties” en het “vernietigend oordeel” over Wigbold die dit nieuws teweeg had
414
gebracht.
Wigbold zelf liet meteen in diverse media weten dat hij inderdaad veroordeeld was,
maar dat de aanduiding “desertie” een te groot woord was voor de te late terugkeer van
verlof waaraan hij zich destijds schuldig had gemaakt. De straf van toen, zo verklaarde hij,
had ook niets te maken met de uitzendingen over de oorlogsmisdaden in Indonesië. De
Telegraaf was volgens hem bezig een hetze tegen hem op te zetten en Wigbold vermoedde
dat hoge militairen in Den Haag het bericht bewust hadden laten uitlekken. Hij kreeg
zelfs in KRO’s Brandpunt de gelegenheid om de gang van zaken toe te lichten. “De concurrentie tussen de omroepen is hevig, dat wel, maar het let de makers van de actualiteitenrubrieken toch niet om elkaar in bescherming te nemen als er op sommigen van hen
415
een unfaire aanval wordt uitgeoefend”, constateerde de Volkskrant.
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Ook in de Vara Gids reageerde Wigbold fel op de beschuldigingen.
“Wie denkt dat wij de Indonesië uitzendingen hebben gemaakt om Nieuw Links
te gerieven en de oude garde van de partij in diskrediet te brengen, moet nodig
naar het badhuis. Hij stinkt.”416
Wigbold verwierp de kritiek dat het verkeerd was geweest om de verantwoordelijkheid
voor de oorlogsmisdaden bij het Nederlandse volk te leggen. De grootste fout zou volgens
hem juist zijn om te zeggen dat niemand anders verantwoordelijk was dan de personen die
dergelijke daden hadden begaan. Dan had men immers gewoon tot de orde van de dag
over kunnen gaan. “Het was onze taak als geëngageerde journalisten dit te vermijden”,
betoogde Wigbold.417
Bij de Vara was er vrij weinig te merken van een “heftige beroering” die er zou zijn
ontstaan. Binnen de televisie-sectie heerste juist bijzonder grote waardering voor het werk
van de redactie. Wel werd opgemerkt dat in de forumdiscussie de redacteuren iets teveel
als agressieve verdedigers waren opgetreden. Wigbold moest erkennen dat hijzelf ook niet
helemaal tevreden was over de laatste uitzending. Hij vermoedde dat de redactie misschien
toch onbewust onder de invloed van de verwijten was gekomen.418 Ruim een jaar later
erkende Wigbold tegenover Het Parool dat hij met die forumdiscussie een fout had gemaakt. “Ik wist meteen na de derde uitzending dat ik iets verkeerds gedaan had, maar ik
wist toen nog niet wat”, vertelde hij in een interview. Het ter discussie stellen van de eigen
uitzendingen had volgens hem nooit mogen gebeuren.419
De Programma Adviesraad liet vergelijkbare geluiden horen. De wijze waarop Achter
het nieuws bij dit precaire onderwerp de kijkers van informatie had voorzien, werd uitstekend genoemd. De drie uitzendingen werden zelfs aangeduid als “een van de hoogtepunten van het jaar”. Wel ondervonden de presentatiewijze en de interrupties van de redacteuren enige kritiek. Vooral de forumdiscussie werd volgens de Adviesraad ontsierd door
de “niet geheel onpartijdige presentatie”. “Juist gezien het grote belang van deze uitzendingen is het te meer te betreuren dat de presentatie nu en dan prikkelend werkte op een
420
manier, die niet noodzakelijk was en waarschijnlijk ook niet werd beoogd.”
In het hoofdbestuur van de Vara bleken de meeste leden geen problemen met de uitzendingen te hebben. De reacties waren niet van tevoren voorzien, verklaarde een bestuurslid, maar zelfs al was dat het geval geweest, zou hij nog geen bezwaar tegen de uitzendingen hebben gehad. “Onze taak is de kritische begeleiding van de politiek.”421
Het enige bestuurslid dat bedenkingen uitte was PvdA-politica Annemiek PadtJansen. Zij twijfelde of de programma’s wel verantwoord waren opgezet. Om deze reden
stelde zij voor dat er een rapportje zou komen over de gang van zaken tussen het interview
in de Volkskrant en de eerste uitzending van Achter het nieuws. Dit voorstel vond weinig
aanhang binnen de rest van het bestuur. Zelfs Meyer Sluyser, die doorgaans veel kritiek op
Achter het nieuws had en het met de “gedachtengang” van Padt-Jansen eens was, vroeg zich
af of het hoofdbestuur wel op de goede weg was wanneer het verzocht te rapporteren met
wie het personeel overleg had gepleegd en hoe men het programma had voorbereid. “Het
zou”, vulde Rengelink aan, “de indruk wekken alsof de uitzendingen in hun geheel aan
een onderzoek zouden worden onderworpen.” En daar was toch beslist weinig behoefte
422
aan.
Het is duidelijk dat het publieke debat dat de redactie beoogde, er ook is gekomen. De
Vara publiceerde een brochure met de tekst van de drie uitzendingen en een week na de
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forumdiscussie waren er al zevenduizend aangevraagd. Binnen twee maanden was de
gehele oplage van 10.000 exemplaren weg.423 De omroep zelf ontving in deze periode in
totaal 885 brieven, afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Wat daarbij opviel was dat
na de forumdiscussie het aantal negatieve reacties toenam ten opzichte van het aantal
positieve reacties. Uiteindelijk bleek een kleine 60 procent van de briefschrijvers negatief
te oordelen over de uitzendingen.424
Daarnaast verschenen in de maand volgend op het televisie-interview met Hueting
ruim 460 artikelen en commentaren over het onderwerp in de landelijke dagbladen en
werden nog eens tweehonderd brieven afgedrukt. De poging van Achter het nieuws om de
discussie te verbreden naar het naoorlogse Indonesiëbeleid had gedeeltelijk succes, al koppelden veel kranten de oorlogsmisdaden los van de politieke achtergrond van de kwestie.425
Maar in een televisie-interview met Drees bij de NTS, begin februari, kwam het Indonesiëbeleid uitvoerig aan bod en noemde de oud-premier de tweede politionele actie een
“tragisch misverstand”. Daar voegde hij wel aan toe dat zijn regering niet verantwoordelijk
was voor de “ontsporingen” die toen hadden plaatsgevonden.426
Zuid-Celebes
Hoe nu verder? Het wachten was op de uitkomst van een door de minister-president De
Jong toegezegd onderzoek van de overheidsarchieven. Op basis daarvan zou worden besloten of er een vervolgonderzoek nodig was.
De vele reacties die de eerste drie uitzendingen van Achter het nieuws teweeg brachten,
trokken ondertussen de aandacht van het Seminarium voor Massapsychologie van de
Universiteit van Amsterdam, die daar onderzoek naar deed. Op 24 maart 1969 boog
Wigbold zich in een live uitgezonden forumdiscussie met enkele wetenschappers over de
uitkomsten van het onderzoek en de achtergronden van de reacties. Het forum discussieerde onder andere over de stelling dat de felste reacties tegen de uitzendingen kwamen
van hen die de toestanden in Indonesië destijds aan den lijve ondervonden hadden. De
427
reden hiervoor lag in een verdrongen schuldgevoel, meenden de deskundigen.
Op 3 juni verscheen de toegezegde Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de periode 19451950. Hoewel de conclusie van de nota luidde dat het Nederlandse leger zich in Indonesië
in het algemeen correct had gedragen en het bestaan van “systematische wreedheden”
werd ontkend, bleken zich inderdaad excessen te hebben voorgedaan. Met name het optreden van de Nederlandse militairen in Zuid-Celebes en de activiteiten van de inlichtingendiensten stonden ter discussie.
De meeste kranten reageerden geschokt op de uitkomsten van het archievenonderzoek. Er werd gepleit voor een vervolg in de vorm van een historische studie waarbij ook
aandacht zou worden geschonken aan de toenmalige politieke verhoudingen en verantwoordelijkheden. Het was echter aan het parlement om hierover te beslissen. Op 1 juli
zou de Tweede Kamer bijeenkomen om te discussiëren over de conclusies die naar aanlei428
ding van de nota getrokken moesten worden.
Achter het nieuws bracht direct op de dag na de verschijning van de nota een uitgebreid
commentaar van Wigbold en redacteur Ben Elkerbout op hetgeen in de nota te berde was
gebracht.429 In dezelfde week trok redacteur Pier Tania met een camerateam naar Indonesië om te filmen. En op 30 juni, de dag voordat de Tweede Kamer zich over de regeringsnota zou buigen, presenteerde Achter het nieuws een uitzending van ruim anderhalf uur
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waarin uitvoerig werd ingegaan op de zogenaamde Zuid-Celebes-affaire. De uitzending,
getooid met de titel “Zuid-Celebes: volg het spoor terug”, werd weer door diverse redacteuren gepresenteerd en bestond uit twee delen. Het eerste deel ging over wat er zich
destijds in Zuid-Celebes had afgespeeld, het tweede deel over de verantwoordelijkheid van
de hoogste militaire en burgerlijke autoriteiten.430
In het eerste deel werd aan de hand van de rapporten van de commissies-Enthoven en
-Van Rij kort ingegaan op de gebeurtenissen in Zuid-Celebes, waar de grootste zuiveringsacties plaats hadden gevonden. “Ware deze rapporten als uitgangspunt genomen voor een
archievenonderzoek zoals nu is gebeurd, dan zouden onze Indonesië-uitzendingen niet
nodig zijn geweest”, concludeerde Jacobs in de studio. Aansluitend toonde een in ZuidCelebes gefilmde reportage van Tania hoezeer de geweldsexcessen verricht door kapitein
Westerling en zijn manschappen twintig jaar later nog in de herinneringen van de Indonesiërs voortleefden.
Zo vertelde een getuige hoe zijn broer met benzine werd overgoten en levend “als een
vis” werd geroosterd, en verhaalde een vrouw over haar man en drie zwagers die tijdens
een vergeldingsactie door Westerling werden vermoord. Beelden van erebegraafplaatsen en
gedenktekens in diverse kampongs maakten duidelijk hoe wijdverbreid de gevolgen van
zijn acties waren geweest. Uit een interview met een oud-commandant van het Indonesische volksleger bleek dat de tactiek van Westerling om de lokale bevolking uit te roeien
voortkwam uit militaire zwakte en frustratie. Hoeveel doden Westerling daarmee had
gemaakt, liet zich niet meer achterhalen.
Vanuit de studio meldde Jacobs dat de zaak Zuid-Celebes jarenlang bekend had gestaan als de zaak Westerling. Maar was Westerling alleen verantwoordelijk geweest of werd
hij gesteund door hogere militaire en burgerlijke autoriteiten? Dit was de “kardinale
vraag” die in het tweede deel van de uitzending centraal stond.
Dit deel opende met een interview met Westerling, gefilmd bij hem thuis. Hierin betoogde de kapitein, geïnterviewd door Jacobs, dat hij in het kader van de pacificatie van
Zuid-Celebes zelf het standrecht had ingevoerd – hij had daarvoor carte blanche van de
legerleiding gekregen. Jacobs toonde zich niet erg tevreden met Westerlings antwoorden
en informeerde steeds naar de rol van de hogere legerleiding. Desondanks bleef Westerling
stellen dat hij nooit persoonlijk bevel van hogerhand had gehad voor zijn wijze van werken. Wel werd duidelijk dat de leger- en burgerautoriteiten vanaf het begin op de hoogte
waren geweest van de acties. En bleek Westerlings korps Speciale Troepen op verzoek van
de burgerautoriteiten tevens in andere regio’s actief te zijn geweest.
Ook uit de regeringsnota zou blijken dat niet alleen de autoriteiten op Zuid-Celebes,
maar ook de bestuurders in Batavia met het standrecht hadden ingestemd, benadrukte de
redactie. Het was zelfs de vraag of het standrecht niet al van tevoren was besproken en
goedgekeurd. “Na dit alles is de conclusie niet moeilijk”, betoogde Jacobs. Het oordeel
van de commissie-Van Rij werd aangehaald, die in haar rapport had gesteld dat de hoogste
militaire en burgerlijke autoriteiten in het toenmalig Nederlands Indië verkeerd hadden
gehandeld en verantwoordelijkheden verkeerd had gedelegeerd. Jacobs concludeerde: “Dit
vernietigende oordeel [...] toont aan dat er in principe geen sprake is van een zaak Westerling.” Het gehele Nederlandse militaire en burgerlijke bestuur moest verantwoordelijk
worden gehouden voor de daden in Zuid-Celebes.
En ook Den Haag ging niet vrijuit. De hulpeloosheid van de ondeskundige regering
en de “verderfelijke rol” van de toenmalige minister-president Beel (KVP) werden gehekeld. Iedereen die de “sla-er-maar-op politiek” van Beel volgde was in de ogen van Jacobs
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verantwoordelijk. Hoe trigger happy Nederlandse politici destijds waren, werd geïllustreerd
aan de hand van een aantal citaten uit de correspondentie tussen Beel, KVPfractievoorzitter Romme en een KVP-Kamerlid. Hieruit kwam naar voren dat Beel alle
waarschuwingen in de wind sloeg en eiste dat Nederlandse militairen tot daden kwamen.
Het originele telegram werd getoond dat Romme aan het begin van de eerste politionele
actie aan het KVP-Kamerlid had gestuurd. Daarin verzocht hij zijn partijgenoot zich niet
langer te verzetten tegen de actie, omdat er anders een splitsing in de KVP-fractie dreigde.
Tania, die het telegram aanhaalde, betoogde met grote afkeer: “De term dorpspolitiek lijkt
nog te vleiend.”
Ter afsluiting erkende Wigbold dat de excessen in Indonesië gepleegd waren door individuele militairen, dat er geen nette oorlog bestond en dat in iedere oorlog misdaden
werden gepleegd. Maar daar ging het de redactie niet om: de hoofdzaak was volgens Wigbold dat de hoogste Nederlandse militaire en burgerlijke autoriteiten maatregelen hadden
goedgekeurd die onafwendbaar tot excessen moesten leiden. “Het minste wat we nu van
regering en parlement mogen verwachten is dat zij morgen duidelijk uitspreken dat de
Nederlandse autoriteiten hun boekje ver te buiten zijn gegaan toen zij akkoord zijn gegaan
met het toepassen van standrecht”, verklaarde hij. Dat was men niet alleen verschuldigd
aan de vele slachtoffers, maar ook aan de Nederlandse militairen die destijds in Indonesië
hadden gediend.
Volgens Wigbold was met de uitzending nog maar een klein tipje van de sluier die
over de politieke verantwoordelijkheden lag opgelicht. En met de constatering dat het
“niet tot het karakter van Achter het nieuws” behoorde om autoriteiten te sparen, sloot hij
de uitzending af.
431
Het programma oogstte met een kijkcijfer van 73 veel waardering bij de kijkers. Het
doel van het programma was de meeste van hen ook niet ontgaan. Het Haarlems Dagblad
meldde dat de Vara het programma had gebracht “met de duidelijke en ook erkende
bedoeling de Kamerleden opmerkzaam te maken op het feit dat de regeringsnota de intentie verraadt geconstateerde excessen op naam van Nederlandse militairen en ondergeschikte commandanten te schuiven”.432
Voor de Leeuwarder Courant stond het na de uitzending vast dat er een onderzoek
moest komen naar de rol die figuren als Beel en Romme in die jaren gespeeld hadden. De
krant was dan ook vol lof over het initiatief van de Vara, die met haar “schokkende reportage” had gedaan wat de politieke partijen al lang hadden moeten doen: ter plaatse een
onderzoek instellen en ontdekken “dat de werkelijkheid gruwelijker was dan wij in Nederland ooit geweten hebben”. Bovendien vond het dagblad deze uitzending veel evenwichtiger dan de geruchtmakende eerste uitzending met Hueting. De redactie was immers
doorgedrongen tot de “kernvraag” over de politieke en militaire verantwoordelijkheid van
433
de hoogste gezagsdragers.
Niet alle kranten vonden de uitzending echter even in balans. Zo was de Gelderlander
van mening dat de verantwoordelijkheid voor de wandaden nogal eenzijdig bij Beel en
Romme was gelegd.434 En het liberale dagblad Het Vaderland schreef dat de uitzending
“een harde aanval [werd] van zich als openbare aanklagers gedragende mannen die ongenuanceerd m.b.t. de enorme problematiek van het Indonesische vraagstuk hun beschuldigingen uitten.” De aanpak van de redacteuren, zoals het interview met Westerling die
“door de interviewer voortdurend in een bepaalde richting werd gedreven”, werd bekritiseerd. De krant concludeerde dat de wijze waarop de redactie van Achter het nieuws steeds
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meende “j’accuse” te moeten roepen, niet langer aanvaardbaar was.435
Opmerkelijk genoeg verscheen de dag na de uitzending een open brief aan Tania in
Het Vrije Volk. De brief was geschreven door een oud-officier die in de periode rond de
politionele acties gelijktijdig met Tania in Zuid-Celebes gedetacheerd was bij de dienst
legercontacten van de Koninklijke Landmacht. Samen met Tania bleek hij destijds de
verhalen over de zuiveringsacties van Westerling hoofdschuddend aangehoord te hebben,
om vervolgens door te gaan met het voorlichtingswerk waar beiden voor waren aangesteld.
“Ik verwijt je hierbij”, schreef de oud-officier aan Tania, “dat je anderen met je reportage en met je commentaren dwingt zich af te vragen in hoeverre zij in die tijd de ogen
hebben gesloten voor de werkelijkheid – bewust of onbewust – zonder dat jij er zèlf blijk
van geeft in dat hele grote geheel ook je rolletje te hebben meegespeeld.” De zuiverheid
van de Zuid-Celebes-uitzending, en daarmee de geloofwaardigheid van alle Indonesiëuitzendingen van Achter het nieuws, zou volgens hem beter gediend zijn geweest als Tania
436
de kijkers over zijn eigen achtergrond had verteld.
Voor De Telegraaf was de open brief aanleiding om erop te wijzen dat Achter het
nieuws bij zijn “acties” tegen de Nederlandse oorlogsmisdaden niet erg gelukkig was met
de keuze van zijn presentatoren: na Wigbold, bleek nu ook Tania ongeschikt om over
Nederlandse militairen te oordelen. Tania verweerde zich door te stellen dat de Nederlandse militairen, hijzelf incluis, zich destijds gewoon hadden “laten belazeren”. Nu de
stukken op tafel lagen, zag hij niet in waarom hij geen stelling zou mogen nemen tegen de
wandaden. Maar De Telegraaf concludeerde dat de uitzending over Zuid-Celebes een
belangrijk element had gemist: “de andere kant van de medaille, de kant die begrip had
kunnen opwekken voor het doen en laten van de Nederlandse soldaat die nu als een ordi437
naire moordenaar is afgeschilderd”.
De vraag was of de uitzending ook het gewenste politieke effect zou hebben. In het
Kamerdebat over de regeringsnota bleken de parlementsleden nogal verdeeld te oordelen
over het hele onderwerp en de rol van de media hierin. Met name dat laatste leidde tot
behoorlijk wat wrevel.
Kamerleden wezen er op dat het parlement niet meer in Den Haag, maar in Hilversum leek te zitten. Betekende dit dat Kamerleden niet meer goed aanvoelden wat er in de
samenleving gebeurde, of dat de Kamer juist te gauw geneigd was de agenda te richten op
iets dat buiten het parlement aan de orde werd gesteld? D’66-kamerlid Erik Visser constateerde dat de beroering, mede ontstaan na de eerste Achter het nieuws-uitzending, inmiddels weer verdwenen was. “Hebben parlement en regering zich laten meeslepen door de
‘waan van de dag’, die, het zij toegegeven, via het beeldscherm over een sterk
438
naal beschikt?” Visser moest daarbij wel erkennen dat Achter het nieuws door de ZuidCelebes-uitzending het parlement nog eens de duimschroeven had aangezet.
Maar het uiteindelijke resultaat van het debat was dat de Tweede Kamer genoegen
nam met de uitkomst van de nota, die volgens sommigen voldoende tegenwicht bood
voor het eenzijdige beeld dat door Achter het nieuws zou zijn geschetst. Een voorstel voor
het opstarten van een historisch onderzoek naar de toenmalige politieke verhoudingen en
verantwoordelijkheden werd mede daarom ook verworpen.439
Het was niet de uitkomst waar de redactie van Achter het nieuws op had gehoopt.
Maar de lof om de uitzending was er niet minder om. In het Vara-hoofdbestuur sprak
zelfs bestuurslid Padt-Janssen haar waardering uit voor de Zuid-Celebes-aflevering: ze
vond hem minder eenzijdig dan de eerdere Achter het nieuws-uitzendingen. Al liet de open
brief aan Tania volgens Padt-Janssen wel zien “hoe wij allen met boter op ons hoofd lo250
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pen”. Juist daarom, benadrukte Te Nuyl, had de redactie er in de Indonesië-uitzendingen
steeds op gehamerd “dat wij allemaal schuldig zijn”.440
Verschillende rollen

Terugkijkend is het de vraag wat de redactie van Achter het nieuws met de serie uitzendingen over de oorlogsmisdaden in Indonesië precies wilde bereiken. En of de wijze waarop
de redactie te werk ging, heeft geholpen om dat doel te realiseren.
Om te beginnen met de eerste vraag: het mag duidelijk zijn dat, net zoals bij de Van
Imhoff-uitzendingen, er verschillende journalistieke en morele motieven een rol speelden.
Bij de Van Imhoff-uitzendingen draaide het om vier zaken: nieuws onthullen, nuanceren
van het heldhaftige beeld van Nederland, erkennen van de ‘eigen’ fouten en verijdelen dat
de zaak in de doofpot terechtkwam.
Alle vier de motieven bleken ook bij het televisie-interview met Hueting van belang:
het ging om het bijstellen van het zelfbeeld, het rekenschap geven van ‘eigen’ fouten, het
voorkomen dat zaken ongestraft in de doofpot verdwenen en – vooral – het onthullen van
het ‘nieuws’ dat de oorlogsmisdaden geen incidentele gevallen waren geweest en het parlement destijds had gefaald. Daar kwam nog het politieke motief bij dat de redactie aanstuurde op een parlementaire enquête, waarin de politieke verantwoordelijkheden erkend
zou worden. En men wilde natuurlijk een publiek debat over de oorlogsmisdaden.
Dat debat is er gekomen, al was het, mede door de nogal frontale wijze waarop Achter
het nieuws de kwestie in eerste instantie aankaartte, een sterk gepolariseerd debat. Het is
ook opvallend dat vanaf de tweede uitzending nadrukkelijker nuanceringen werden aangebracht: niet àlle soldaten hadden misdaden begaan, de omstandigheden waren destijds
moeilijk geweest en bovendien waren de oorlogsmisdaden de verantwoordelijkheid van
het hele Nederlandse volk. Daarmee haalde de redactie enigszins de angel uit de aanval.
Tegelijkertijd was het duidelijk het doel van Achter het nieuws om te bewijzen dat het
niet om incidenten ging en dat de autoriteiten van de misdaden op de hoogte waren. De
vele getuigenissen in de tweede uitzending werkten niet relativerend, maar bevestigden
vooral het beeld dat er sprake was geweest van een systematische ontsporing. En waar bij
de Van Imhoff-uitzendingen de makers nog verklaarden niet te willen oordelen of veroordelen, stelde de redactie zich bij de Indonesië-uitzendingen aanzienlijk minder terughoudend op. Zonder schroom wees men schuldigen aan: de regeringen Beel en Drees, de
toenmalige pers en politiek, De Telegraaf en iedereen die de oorlogsmisdaden en de collectieve verantwoordelijkheid ervoor ontkende.
Goed beschouwd mat de redactie, en met name Wigbold, zich drie verschillende rollen aan: die van onderzoeker, die vragen stelde over de feitelijke gang van zaken en het
onderwerp in de bredere context van het Indonesiëbeleid plaatste; die van moralist, die
wees op de noodzaak om in het reine te komen met het eigen verleden en sprak over een
collectief falen; en die van openbaar aanklager, die de verantwoordelijke autoriteiten voor
het gerecht wilde slepen.
Die laatste rol gaf de uitzendingen scherpte, maar leidde er ook toe dat de redactie par441
tij werd, met alle (ethische) complicaties van dien. Dat bleek nadrukkelijk bij de derde
uitzending, de forumdiscussie, waarin de redactie gedwongen werd haar werkwijze te
verdedigen. En het kwam ook tot uiting in de uitzending over Zuid-Celebes, waarbij de
redactie soms op geforceerde wijze probeerde haar gelijk te bewijzen.
Op sommige punten had men het bij het juiste eind – zo blijkt het Indonesiëbeleid
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grotendeels beïnvloed te zijn door interne politieke machtsstrijden.442 Op andere punten
trok men onjuiste conclusies – zo blijkt Westerling zonder toestemming vooraf het standrecht ingevoerd te hebben.443 De rol van aanklager leidde er bovenal toe dat tegenstanders
de redactie van eenzijdigheid konden betichtten, al waren de uitzendingen dat over het
geheel genomen niet.
Het beoogde doel, de parlementaire enquête, is niet gerealiseerd. Toch waren alle betrokkenen blij met het resultaat van de uitzendingen. Voor de meeste redacteuren, Wigbold incluis, vormden de Indonesië-uitzendingen het hoogtepunt van hun werk voor
Achter het nieuws. Dankzij hun was het taboe op de oorlogsmisdaden in Indonesië doorbroken.444 En daarmee werd ook het naoorlogse nationale zelfbeeld dat men al met de Van
Imhoff-uitzendingen ter discussie wilde stellen, gecorrigeerd. Niet voor niets was ‘Putten’
een ijkpunt in de Indonesië-uitzendingen. Er loopt een duidelijke lijn van de Van Imhoffaffaire naar de Hueting-affaire.
Dat de Indonesië-uitzendingen dit keer wel werden toegestaan door de Vara-leiding,
heeft deels te maken met veranderende omstandigheden. “Het was weer een paar jaar
later, er kon ook al wat meer”, aldus Rengelink in een terugblik.445 Het heeft ook veel te
maken met de ruimte die de actualiteitenrubriek bij de Vara kreeg om dit soort misstanden aan te kaarten, plus de rol die de televisiejournalisten zich toegeëigend hadden om dat
te gaan doen.
Voor Wigbold vormden de Indonesië-uitzendingen, meer nog dan de Van Imhoffuitzendingen, een principiële zaak. De Van Imhoff-documentaire kaartte vooral een morele kwestie rond een incident aan, dat aantoonde dat ook ‘wij’ fout waren geweest in de
oorlog. Bij de Indonesië-uitzendingen ging het om systematische misdrijven die mede het
gevolg waren van de handelswijze van de autoriteiten. Vandaar dat Achter het nieuws dat
politieke aspect telkens weer benadrukte. Bij zijn afscheid bij de actualiteitenrubriek, een
jaar later, bekende Wigbold dat indien de Vara de Indonesië-uitzendingen had verboden,
446
hij daar consequenties uit zou hebben getrokken. Dat hoefde niet. Waar in 1957 en
1965 het nog problematisch bleek om het nationale zelfbeeld en het gezag ter discussie te
stellen, was dat in 1969 geen onoverkomelijk obstakel meer.
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De vernieuwing

De drie case studies laten een gemengd beeld zien van een actualiteitenrubriek die soms
van vorm en aanpak veranderde, maar tegelijkertijd trouw bleef aan een aantal uitgangspunten. De vraag is wat de voornaamste inhoudelijke kenmerken waren van het nieuwe
genre van de actualiteitenrubriek waarvan Achter het nieuws een voorbeeld was. En op
welke punten was het programma werkelijk journalistiek vernieuwend?
Zoals in de Inleiding is aangegeven, vallen er in theoretisch opzicht drie verschillende
dimensies van journalistieke vernieuwing te onderscheiden: het format, de inhoud en de
journalistieke stellingname. In de praktijk lopen deze dimensies door elkaar heen en hangen ze soms nauw met elkaar samen. Zo heeft de keus voor een bepaald type onderwerp
alles te maken met de journalistieke attitude en kan de gehanteerde formule ook allerlei
journalistieke keuzes afdwingen.
Toch is het van belang om het onderscheid te maken, om aldus vast te kunnen stellen
welke aspecten van dit jonge journalistieke genre werkelijk vernieuwend waren en welke
niet. Vandaar dat ter afsluiting van dit deel die drie dimensies nader worden bekeken.
Format

Het format wordt bepaald door de vorm en stijl van het programma, en door de gehanteerde formule. Wat betreft die formule was de basisformule die Achter het nieuws vanaf
begin 1963 kenmerkte simpel: uitzendingen van circa 25 minuten, doorgaans vlak na het
journaal, met daarin steeds drie of vier onderwerpen. Deze onderwerpen werden in circa
zes à zeven minuten behandeld in reportages, commentaren of door middel van liveinterviews vanuit de studio. De uitzendfrequentie van de actualiteitenrubriek was daarbij
hoog, met gemiddeld zo’n twee uitzendingen per week.447
Deze formule was nieuw in vergelijking met de eerdere opzet van Achter het nieuws en
haar voorloper Mensen, dingen, nu, maar leek sterk op de formule die de redactie van
Brandpunt al vanaf eind 1962 hanteerde. Alleen was de frequentie van het KROprogramma lager, met één uitzending per week.448 De formules van beide Nederlandse
rubrieken waren duidelijk variaties op de opzet van het Britse voorbeeld Panorama. Het
enige verschil was dat een uitzending van Panorama drie kwartier duurde, waardoor de
Britse reportages wat langer waren.449
Bij Achter het nieuws werd echter al snel flexibel omgesprongen met de formule, zoals
bleek bij de uitzendingen over homoseksualiteit. Indien nodig, werd een uitzending in het
teken gesteld van slechts één onderwerp. En met de introductie van de specials in 1966
werd ook de lengte van de uitzendingen steeds langer en gevarieerder. Zo duurde de special over abortus 55 minuten en namen twee van de zes uitzendingen naar aanleiding van de
Hueting-affaire elk bijna anderhalf uur in beslag.
Achter het nieuws maakte in dat opzicht in de jaren zestig een ontwikkeling door die
vergelijkbaar was met die van het Amerikaanse nieuwsmagazine See It Now in de jaren
vijftig. De formule van See It Now bestond aanvankelijk uit uitzendingen van een half uur
met daarin verschillende onderwerpen en ontwikkelde zich naar uitzendingen van een uur
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geheel gewijd aan één onderwerp.450 Het verschil was dat bij Achter het nieuws de twee
formules náást elkaar bestonden en de specials werden afgewisseld met uitzendingen volgens het reguliere format.
Met haar specials was Achter het nieuws een pionier in Nederland. Zowel de lange documentaire reportages als de thema-uitzendingen waren in hun afzonderlijke elementen
geïnspireerd op bestaande programma’s, maar de keuze om één onderwerp binnen het in
wezen strakke format van een actualiteitenrubriek grondig uit te diepen en van verschillende kanten te belichten was nieuw. Daarmee toonde de redactie dat de formule van het
genre rekbaar was.
Wat betreft vorm en stijl was Achter het nieuws minder vernieuwend. Wigbold was
weliswaar een van de eersten in Nederland die experimenteerden met de zogenaamde de
‘dialectische’ montagestijl, waarbij conflicterende meningen tegenover elkaar werden
geplaatst en het onderwerp zo scherp mogelijk werd neergezet om de kijker te prikkelen,
maar wat uiterlijke vormgeving en reportagestijl betreft waren Wigbold noch zijn redactie
echt op zoek naar nieuwe manieren van expressie. Wigbold en regisseur Wim Bosboom
geloofden niet in vormtechnische toeters en bellen, ze zouden slechts afleiden van de
inhoud. Bij het beoordelen van de reportages van zijn redacteuren was Wigbold ook vooral gericht op het wegsnijden van alles wat overbodig leek.
Vanuit dat oogpunt zou men wel kunnen spreken van een vernieuwing: de opvatting
dat de vorm zo strak mogelijk moest zijn en onderwerpen puntig moesten worden neergezet, met een scherp oog voor waar het conflict zat. Het was een manier van monteren die
voor het eerst door See It Now werd toegepast. Wat Achter het nieuws deed was deze stijl
verder verfijnen.
In de praktijk werd wel eens van deze strakke stijl afgeweken. De cinéma véritéreportage over het PvdA-congres uit 1969 oogt in dit opzicht als een vormexperiment.
Ook hadden de specials waarin een controversieel thema werd verkend soms een wat
meanderende opzet. Deze ‘vormafwijkingen’ kwamen echter niet zozeer voort uit creatieve
experimenteerdrang, maar waren eerder het gevolg van inhoudelijke journalistieke keuzes.
Inhoud

Bij de beoordeling van de inhoud van Achter het nieuws gaat het om twee zaken: de onderwerpskeuze én de wijze waarop deze onderwerpen werden uitgewerkt. Zoals al is aangestipt, waren de onderwerpen een mix van binnenlandse items, politiek nieuws, trendonderwerpen en buitenlandse actualiteiten, met een duidelijke concentratie op ‘serieuze’
kwesties. De onderwerpen werden behandeld in reportages, commentaren en interviews.
Zo’n 55 procent van de reportages die werd uitgezonden, was van de redactie zelf afkomstig. De overige reportages waren aangekocht van buitenlandse actualiteitenprogramma’s.
De inhoud van de actualiteitenrubriek als geheel genomen, bestond gemiddeld een kwart
451
uit buitenlandse onderwerpen en driekwart uit binnenlandse items.
De binnenlandse onderwerpen betroffen veelal nieuwsonderwerpen die te maken hadden met misstanden of maatschappelijke problemen waar de ‘gewone’ Nederlander mee te
kampen had. Daarbij keerde de redactie zich af van de meer vrijblijvende en frivole onderwerpen die aanvankelijk de actualiteitenrubrieken domineerden. Er ontstond een
voorkeur voor spraakmakende kwesties waarmee de redactie discussie kon uitlokken en
zelf als actualiteitenrubriek in het nieuws kon komen. Zoals blijkt uit de uitzendingen
over homoseksualiteit, abortus en de oorlogsmisdaden in Indonesië, ging vanaf het mid254

DEEL II

—

DE CASE STUDIES

den van de jaren zestig de redactie er welbewust toe over om maatschappelijke en morele
taboes te doorbreken. Met name in die keuze voor taboedoorbrekende onderwerpen was
Achter het nieuws vernieuwend – zeker op de Nederlandse televisie.452
In de uitwerking was de redactie er op gespitst onderwerpen in menselijke termen te
vertalen. Zeker in de reportages werd zoveel mogelijk gekozen voor invalshoeken waarbij
de mensen die bij een misstand of conflict betrokken waren centraal stonden. Het draaide
om hún verhalen en emoties. Dat is ook bij de reportage over het PvdA-congres in 1969
zichtbaar: alle aandacht ging uit naar de hoofdrolspelers in de machtsstrijd binnen de
partij, met een verhoogde dramatisering van het conflict tot gevolg.
Een cruciaal onderdeel van de taboedoorbrekende specials was dat degenen die het taboe aan den lijve ondervonden, zo openhartig mogelijk daarover vertelden. De focus lag
hierdoor bij Achter het nieuws vooral op de slachtoffers van misstanden, conflicten en
maatschappelijke taboes. Waar in de jaren vijftig de aandacht van nieuws- en achtergrondprogramma’s vooral uit ging naar autoriteiten, werd deze nu verlegd naar gewone
burgers en hun meningen en emoties. Achter het nieuws deed dat niet als enige, maar was
hierin wel heel consequent.
Deze aanpak zorgde echter niet automatisch voor een genuanceerd beeld van de behandelde problematiek. Bij de reportages had dit deels met de beperkte lengte van gemiddeld zeven minuten te maken, waardoor er weinig ruimte was om meer dan twee kanten
van een kwestie te belichten. Het is opvallend dat bij de specials veel nadrukkelijker werd
gekozen voor een brede en diepgravende uitwerking van het onderwerp. De kijker kreeg
een heel palet aan meningen, feiten en ervaringen voorgeschoteld. Hierdoor had het publiek veel meer de mogelijkheid een eigen oordeel te vormen.
Maar daar werd zeker niet bij alle lange uitzendingen voor gekozen: zie de nogal frontale en eenzijdige wijze waarop Achter het nieuws het onderwerp van de oorlogsmisdaden
in Indonesië aankaartte. Hierin deed de werkwijze van de redactie denken aan die van See
It Now. Bij Achter het nieuws schroomde men niet om als het kon een standpunt in te
nemen en de uitzending daarmee een gevoel van urgentie mee te geven.
Journalistieke stellingname

Deze meer geprofileerde aanpak hing samen met de journalistieke stellingname. Die stellingname valt uiteen in vier aspecten: de wijze waarop het publiek werd aangesproken, de
functie die de journalisten vonden dat hun programma moest hebben, de rol die zij zichzelf aanmaten en de journalistieke attitude, afgemeten aan normen als onafhankelijkheid,
objectiviteit, onpartijdigheid, onbevoordeeldheid, evenwichtigheid en de scheiding van
feiten en meningen.
Wat de journalistieke attitude betreft, werd Achter het nieuws in haar politieke verslaggeving kritischer en onafhankelijker ten opzichte van de ‘eigen’ partij, zeker in vergelijking
met de volstrekt onkritische en propagandistische aanpak die tot ver in de jaren vijftig
usance was bij de Vara. Dat blijkt onder meer uit de verslaggeving over het PvdA-congres
van 1969, waar een journalistieke registratie het doel was geworden en de berichtgeving in
haar totaliteit aanzienlijk uitgebreider, veelzijdiger en evenwichtiger was.
Tegelijkertijd stelde de redactie van Achter het nieuws zich niet volledig onafhankelijk
en onpartijdig op ten opzichte van de PvdA. De van hogerhand opgelegde en deels ook
werkelijk gevoelde loyaliteit ten opzichte van de partij werkte op dit punt vooral een neutrale en terughoudende vorm van verslaggeving in de hand. Het publiek informeren leek
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daarbij belangrijker dan de PvdA zeer kritisch tegen het licht te houden – iets wat de
redactie wel deed in haar verslaggeving over de andere partijen.
In vergelijking toonde de redactie van Brandpunt zich veel kritischer ten opzichte van
de ontwikkelingen binnen de ‘eigen’ KVP en verwante katholieke organisaties. En ook
sommige kranten die in de jaren vijftig nog deel uitmaakten van de Rode Familie, zoals
Het Parool, gingen zich vanaf begin jaren zestig veel onafhankelijker opstellen ten opzichte
van de PvdA dan Achter het nieuws zou doen.453 Op dit punt was de actualiteitenrubriek
van de Vara geen voorloper, integendeel.
De opstelling van de redactie had te maken met de functie die zowel de makers als de
omroepbestuurders aan een dergelijke rubriek toekenden. Achter het nieuws diende de
Vara van een herkenbaar profiel te voorzien. Het was een programma waar het bieden van
achtergronden bij het nieuws en het geven van duiding centraal stonden. Juist bij dat
laatste was een ideologische stellingname van belang. Daarbij werd het tonen van een
duidelijke kleur niet strijdig geacht met het streven een stevig journalistiek programma
neer te zetten.
Die kleur kwam vooral tot uiting in de commentaren. De redacteuren spraken daarin
vaak met een opgeheven vingertje en strooiden in hun teksten en ‘uitsmijters’ regelmatig
veroordelende woorden over de kijkers uit. In dat opzicht is er een duidelijke discrepantie
tussen de commentaren en de reportages en specials. Want in de meeste reportages, en
zeker in de specials, werd veel minder expliciet een standpunt ingenomen. In dat opzicht
zijn de veranderingen die de reportages over de congressen van de PvdA laten zien representatief: in 1959 vertelde de voice-over het publiek nadrukkelijk hoe het de beelden moet
interpreteren, in 1969 mocht het publiek zelf een mening vormen over het gebodene.
Ook werd de tone of voice waarmee de presentatoren van Achter het nieuws de kijkers in
de jaren zestig door een uitzending heenloodsten minder autoritair en afstandelijk. Men
probeerde juist het publiek te betrekken bij de naspeuringen van de redactie. Deze toon
was vooral van belang bij de uitzendingen over taboe-onderwerpen, waar vermeden werd
expliciet een oordeel te vellen. Maar door iets vooruit te lopen op wat algemeen geaccepteerd werd, trachtte de redactie wel ‘moderne’ opvattingen te introduceren en verspreiden.
Wat de redacteuren beoogden met hun programma, komt in de uitzendingen over de
oorlogsmisdaden in Indonesië nog het duidelijkst tot uiting. Hierin probeerde de redactie
verschillende dingen te doen: misstanden te onthullen, een publiek debat aan te wakkeren,
een in haar ogen hypocriete houding aan te pakken en politieke verantwoordelijkheden te
onderzoeken. Achter het nieuws wilde niet alleen met nieuws scoren, de redacteuren wilden
dat hun uitzendingen gevolgen zouden hebben.
De redactie mat zich drie verschillende rollen aan: die van onderzoeker, die vragen
stelde over de gang van zaken; die van moralist, die inspeelde op het morele gemoed door
de hypocrisie ter discussie te stellen; en die van openbaar aanklager, die de verantwoordelijke autoriteiten voor het gerecht wilde slepen. Kijkend naar de uitzendingen over de
seksuele taboes, komt daar nog een vierde rol bij: die van activist, gericht op het doorbreken en bespreekbaar maken van die taboes.
Het is bij elkaar een zeer geëngageerde en deels ook politieke invulling van de rol van
journalist. Er was in de verslaggeving ook niet altijd sprake van een heldere scheiding van
feiten en meningen. Ook de evenwichtigheid liet op punten te wensen over. Maar kijkend
naar de rol die domineerde, namelijk die van onderzoeker, valt de onafhankelijkheid
waarmee de redacteuren te werk gingen op. Ze stoorden zich weinig aan wat wel en niet
gepast werd geacht en stelden doorgaans kritische vragen die voortkwamen uit de behoefte
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te achterhalen wat er precies gebeurd was. Geëngageerd en toch onafhankelijk. Het lijkt
tegenstrijdig, maar dat was het in de praktijk van Achter het nieuws niet.
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e
Radiogids, 28 jrg., nr. 3, 15 september 1957.
316 Zo werden de ‘nationale’ programma’s vanaf dat moment veel strenger begeleid: drie weken van tevoren
moest een draaiboek aan de Programmacommissie van de NTS voorgelegd worden en van elke uitzending werd
een geluidsopname gemaakt (filmopnames waren te duur) zodat achteraf gecontroleerd kon worden wat er
gezegd was. Voor Jan Vrijman (een pseudoniem van Jan Hulsebos) had alle ophef tot gevolg dat een geplande
tiendelige documentaireserie bij de Vpro, waarvan Dag Koninginnedag de eerste aflevering was, niet doorging.
Afgesproken werd dat hij “voorlopig” niet meer voor de Vpro zou werken. Als freelancer werd hij twee jaar
uitgesloten van televisiewerk, ook bij de andere omroepen. In 1959 verscheen hij weer op het beeldscherm, dit
keer bij de Avro, met een zelf gefinancierde documentaire over de betekenis van het dagboek van Anne Frank.
Vrijmans werk zou omstreden blijven: in 1964 maakte hij voor de Vara een documentaire over de Haagse
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gebedsgenezer Maasbach die de omroep bij nader inzien besloot niet uit te zenden. Tom Pauka ging in 1961 bij
de Vara-radio werken en maakte pas in 1969 weer de overstap naar televisie. Smulders, ‘“Het glazen huis”’, 278;
Prenger & Witte, De sleutel van de VPRO, 173 – noot 5; Van Gelder, 25 jaar televisie; Hogenkamp, De
documentaire film, 239; Hazeu, Wat niet mocht, 23; Vos, Televisie en bezetting, 61-62.
317 Utrechtsch Nieuwsblad, 3 september 1957.
318 Leidsch Dagblad, geciteerd in: De Waarheid, 16 september 1957.
319 De Waarheid, 3 september 1957; Hofland, Tegels lichten, 178.
320 Crone, De Kwetsbare Kijker, 137-138.
321 Prenger & Witte, De sleutel van de VPRO, 44; Zijderveld, ‘Vrij zinnig eigenzinnig’, 158.
322 Zie verder: J. Bank, Oorlogsverleden in Nederland, Erasmus Universiteit, Baarn, 1983; Vos, Televisie en
bezetting, 71-72.
323 Lou de Jong had in 1955 van de regering de opdracht gekregen voor het schrijven van een samenvattende
geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Vos, Televisie en bezetting, 76-78; L. de Jong, De
Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninkrijk
e
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945, 3 druk, Em. Querido Uitgeverij, Amsterdam, 1985,
Woord vooraf.
324 Interview Lou de Jong, januari 1993; De Jong, De Bezetting, Woord vooraf.
325 De regie was in handen van Vara-regisseur Milo Anstadt, die mede daarvoor in 1960 al de Televisieprijs van
het Prins Bernhard Fonds (de voorloper van de Nipkovschijf ) ontving. De Jong ontving in 1962 de prijs van de
Nederlandse Televisiekritiek voor de serie. De Bezetting werd in 1966 in enigszins ingekorte vorm herhaald. Zie
verder voor een uitvoerige beschrijving van de serie: Vos, Televisie en bezetting, 76-113, 253-254; Van Vree, In de
schaduw van Auschwitz, 61-79. En voor de volledige tekst van alle uitzendingen, zie: De Jong, De Bezetting.
326 De Jong sprak zelf over een “laaiend ontvangst” van de serie. Interview Lou de Jong, januari 1993; Van Vree,
In de schaduw van Auschwitz, 75-79.
327 Vos, Televisie en bezetting, 106-107, 111-113; Bank, Oorlogsverleden in Nederland, 20; Van Vree, In de
schaduw van Auschwitz, 80-82.
328 Bank, Oorlogsverleden in Nederland, 21-23; Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, 103-105; Schuyt &
Taverne, 1950, 28-29.
329 Het is overigens opvallend dat Lou de Jong één van de weinigen was die in 1957 al waarschuwde voor te
gemakkelijke generalisaties inzake de Algerijnse kwestie en wees naar de rol van Nederland inzake Indonesië.
Ook Herman Wigbold roerde zich in deze discussie, waarbij hij zich eind 1960 keerde tegen een simplistische
veroordeling van de Franse ‘terreur’. Zie voor een uitvoerige behandeling van deze kwestie: Pas, Aan de wieg,
104-105, 155-156.
330 Wijfjes, VARA, 244.
331 Zie hierover hoofdstuk 12.
332 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990; Van Gelder, 25 jaar televisie; Hazeu, Wat niet mocht, 21-22.
333 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990; interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
334 Het stuk werd een half jaar later wel als hoorspel uitgezonden in Duitsland, bij de NDR. Hazeu, Wat niet
mocht, 22.
335 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
336 De overige drie leden van het dagelijks bestuur (Jaap Mulder, Ger Bakker en Jan de Troye) hadden een
vergelijkbare achtergrond. In het boekje van hoofdbestuurslid Meyer Sluyser over de Vara dat in 1965
verscheen, wordt de verzetsachtergrond van de bestuursleden ook uitvoerig belicht. Sluyser, Een klein mannetje,
104-125
337 De berichten over de precieze aantallen slachtoffers variëren. Hazeu rept over 478 Duitsers waarvan er ruim
300 meteen verdronken en uiteindelijk 411 om het leven kwamen. In deze studie wordt uitgegaan van de
gegevens die Vos vermeldt. Vos, ‘De Vara’, 7-8; Hazeu, Wat niet mocht, 24.
338 Vos, ‘De Vara’, 7-12.
339 De documentaire, die niet in zijn geheel bewaard is gebleven, is gereconstrueerd door Chris Vos. Zie voor een
uitvoerige beschrijving van de documentaire en alle ophef daar omheen: Vos, ‘De Vara’.
340 Memo van Rengelink aan Burger, 9 december 1964, Archief Rengelink in Archief Beeld en Geluid (ARABG); Vos, ‘De Vara’, 7, 9; interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
341 Ter verduidelijking: Rengelink keurde eerst de reportage over homoseksualiteit goed, maar verbood
uitzending ervan vervolgens eind december 1964 (mogelijk in reactie op de gang van zaken rond de Van

270

DEEL II

—

DE CASE STUDIES

Imhoff-documentaire). Wigbold dreigde met opstappen en legde de reportage voor aan Burger, die hem alsnog
goedkeurde en daarmee Rengelink passeerde. Deze kwestie wordt in hoofdstuk 8 uitvoeriger behandeld.
342 Trees Lemaire uitte haar klacht naar aanleiding van een reportage van Verkijk over twintig jaar Poolse
volksrepubliek. Deze reportage werd op 5 augustus 1964 in Achter het nieuws uitgezonden. Vier maanden later
leidde een item van Verkijk over Auschwitz en een aansluitend interview met de Duitse minister van Justitie in
de uitzending van Achter het nieuws van 18 december 1964 ook al tot verhitte reacties, dit keer van
hoofdbestuurslid Meyer Sluyser. Mogelijk is de weerstand van Lemaire tegen Verkijk ook de reden dat hij de
documentaire over de Van Imhoff niet voor de afdeling Documentaires maakte, maar voor de afdeling
Actualiteiten, waarvan Wigbold het hoofd was. Notulen TS-Vara, 11 augustus 1964, AV; Vos, ‘De Vara’, 10, 17;
Vos, Televisie en bezetting, 176; interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
343 Die afwijzing vond in dezelfde periode als het verbod op de Van Imhoff-documentaire plaats. De Vpro zond
later, in juni 1965, alsnog deze documentaire over Oost-Duitsland uit.
344 ‘Van-Imhoff-Untergang: Das Totenschiff ’, Der Spiegel, 22 december 1965; ‘Van-Imhoff-Untergang: Das
Totenschiff II’, Der Spiegel, 7 februari 1966; Limburgsch Dagblad, 21 december 1965; Het Vrije Volk, 8 februari
1966.
345 De ingreep van Burger in maart 1966 was des te pijnlijker omdat de redactie van Achter het nieuws de
uitzending van het onderwerp al had aangekondigd. Burger bood overigens wel de documentaire aan de leden
van de Eerste Kamer aan voor een interne vertoning. De Vpro kocht de rechten van de documentaire van
Verkijk, maar het is nooit tot uitzending gekomen. De reden daarvoor is onduidelijk. Naar aanleiding van de
publicatie in Het Parool, werd de samenwerking tussen Verkijk en de Vara in opdracht van Rengelink tijdelijk
opgeschort. Verenigde Noord-Hollandse Dagbladen, 27 februari 1965; De Tijd, 4 maart 1966; Vos, ‘De Vara’,
17-18; Hazeu, Wat niet mocht, 24, 30; interview Piet te Nuyl, 20 april 1990; interview Bep Vochteloo, 18 april
1990.
346 Memo van Wigbold aan Rengelink, 27 januari 1965, AR-ABG.
347 Ibidem; Vos, Televisie en bezetting, 122.
348 Vos, ‘De Vara’, 18.
349 Brief van Jacobs aan Burger, 7 maart 1966, AR-ABG.
350 Brief van Wigbold aan Burger, 7 maart 1966, AR-ABG.
351 Memo van Wigbold aan Rengelink, 27 januari 1965, AR-ABG.
352 Memo van Rengelink aan Wigbold, 22 januari 1965, AR-ABG.
353 Dit verklaarde Jaap Burger in zijn afscheidstoespraak als voorzitter van de Vara voor de Verenigingsraad in
april 1966. Leeuwarder Courant, 22 april 1966; Het Vrije Volk, 22 april 1966.
354 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990; Rengelink, Dat was het dan - Deel 2, 125-126.
355 Die mening werd achteraf onderschreven door een amateurhistoricus, Kees van Heekeren, die in 1967 een
studie publiceerde over de behandeling van geïnterneerde Duitsers in Nederlands Indië, getiteld Batavia seint:
Berlijn, waarin hij uitvoerig inging op de ramp met de Van Imhoff. Van Heekeren kreeg in het kader van zijn
onderzoek de documentaire bij de Vara te zien en meende dat Verkijk een “historisch aanvechtbaar beeld” van
de gebeurtenissen had geschetst, dat bij de kijkers alleen maar de indruk kon achterlaten dat het opzet was
geweest om de Duitsers te doden. De werkelijkheid was volgens Van Heekeren genuanceerder. Vrij Nederland,
22 februari 1969.
356 Leeuwarder Courant, 25 februari 1965.
357 De genuanceerde opvatting van Burger over het naoorlogse zuiveringsbeleid (en daarmee over de
betrekkelijkheid van de begrippen ‘goed’ en ‘fout’) leidde tot zijn ontslag als minister van de Nederlandse
regering in Londen. Van Esterik & Van Tijn, Jaap Burger, 70-86.
358 Memo van Rengelink aan Wigbold, 22 januari 1965, AR-ABG.
359 In mei 1965 verklaarde Rengelink ook tijdens de vergadering van de Verenigingsraad dat bij Achter het nieuws
“enige voorzichtigheid” moest worden betracht “omdat via de televisie de onderwerpen van deze programma’s
wat indringender overkomen, hetgeen enerzijds een voordeel betekent, maar aan de andere kant het nadeel
heeft van het opwekken van grotere weerstanden.” Notulen VR-Vara, 8/9 mei 1965, AV; memo van Rengelink
aan Wigbold, 22 januari 1965, AR-ABG.
360 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
361 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
362 De minister van Defensie was op dat moment Piet de Jong (KVP), die deel uitmaakte van het kabinet
Marijnen (KVP, ARP, CHU, VVD). Der Spiegel, die de Van Imhoff-affaire reconstrueerde, veroordeelde de Vara
op felle toon voor het niet vertonen van de documentaire. ‘Van-Imhoff-Untergang: Das Totenschiff ’, Der
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Spiegel, 22 december 1965; ‘Van-Imhoff-Untergang: Das Totenschiff II’, Der Spiegel, 7 februari 1966;
Limburgsch Dagblad, 21 december 1965; Het Vrije Volk, 8 februari 1966.
363 Hoogstens zijn sommige geruchten te weerleggen. Volgens Achter het nieuws-cameraman Frans Verhey
speelde het een rol dat Burger destijds bij de gebeurtenissen rond de Van Imhoff de verantwoordelijke minister
was geweest. Burger was sinds augustus 1943 minister in de Nederlandse regering in Londen (eerst minister
zonder portefeuille en van mei 1944 tot januari 1945, toen hij ontslagen werd, minister van Binnenlandse
Zaken). De affaire was in januari 1942, dus dat rechtstreekse verband klopt niet. Interview Frans Verhey, 31
januari 1990.
364 Zo werd er verder met enige regelmaat geschrapt in de teksten van Zo is het: er werden onder andere
schimpscheuten aan het adres van Het Vrije Volk (in de uitzending van 20 maart 1965) en aan het adres van
hoofdbestuurslid Meyer Sluyser (in de uitzending van 30 oktober 1965) verwijderd. Overigens werd het
televisiespel Als er geen zwarten bestonden twee maanden na het eerdere verbod alsnog uitgezonden. Wijfjes,
VARA, 247-248; Hazeu, Wat niet mocht, 27-29, 31, 33, 39.
365 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990; Vrij Nederland, 23 november 1968.
366 Stappershoef verliet in maart 1966 de Vara; berichten over zijn conflicten met het Vara-bestuur over
vernieuwende programma’s lekten al eerder uit naar de pers. Notulen TS-Vara, 9 februari 1965; interview Gijs
Stappershoef, 5 april 1990; Wijfjes, VARA, 252.
367 Zie hoofdstuk 14. Daarnaast lijkt overigens ook een meer banale reden een rol te hebben gespeeld: Rengelink
was tussen augustus 1964 en december 1965 tijdelijk geen programmacommissaris bij de NTS in verband met
een conflict over een onafhankelijke NTS-staf, iets waar Rengelink zich sterk voor maakte. Dit betekende dat
hij zijn aandacht volledig kon richten op de programma’s van de Vara en zich dus ook meer met de inhoud
bemoeide.
368 De Volkskrant, 19 december 1968; Stelling 9 van J.E. Hueting, Psychofysiologisch onderzoek van lichamelijke
arbeid, Schriks’ Drukkerij, Asten, 1968.
369 De eerste politionele actie vond plaats tussen 21 juli en 4 augustus 1947 in opdracht van het kabinet Beel, de
tweede politionele actie vond plaats tussen 19 en 31 december 1948 in opdracht van het kabinet Drees. W.
IJzereef, De Zuid-Celebes affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies, De Bataafsche Leeuw, Dieren,
1984, 143-151; Handelingen der Staten Generaal, Tweede Kamer, bijlagen 1968-1969 – Nota:
Archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de
periode 1945-1950.
370 IJzereef, De Zuid-Celebes affaire, 152-153; de Volkskrant, 23 en 31 januari 1969; tekst uitzending Achter het
nieuws 25 januari 1969, AV; Handelingen, Nota: Archievenonderzoek.
371 L. Ligtenberg & B. Polak, Een geschiedenis van Propria Cures, 1890-1990, Nijgh en Van Ditmar, Amsterdam,
1990, 190-191; tekst uitzending Achter het nieuws 17 januari 1969, AV; de Volkskrant, 30 januari 1969.
372 Brief van Joop Hueting aan Maarten Rooy, 7 april 1957, Privé-archief Joop Hueting (PAJH); brief van
Maarten Rooy aan Joop Hueting, 17 april 1957, PAJH; brief van Maarten Rooy aan Joop Hueting, 29 april
1957, PAJH.
373 Vooral het communistische dagblad De Waarheid publiceert brieven van soldaten uit Indonesië waarin
herhaaldelijk melding wordt gemaakt van gewelddadig optreden door Nederlanders. Ook het socialistische blad
De Vlam en de hervormde bladen In de Waagschaal, Wending en Militia Christi publiceren tegengeluiden. L.
Stam & B. Manschot, ‘De Hueting-affaire’, Massacommunicatie, jrg. 1, nr. 1, 1972/1973, 3; J. Bank,
e
Katholieken en de Indonesische Revolutie, 2 druk, De Bataafsche Leeuw, Dieren, 1984, 424-427.
374 Hofland publiceerde dat in zijn boek Opmerkingen over de chaos dat in 1964 verscheen. Het boekje is een
bundeling van eerder gepubliceerde artikelen, helaas zonder bronvermelding, zodat niet duidelijk is waar en
wanneer precies Hofland schreef over de misdaden begaan door de Nederlandse soldaten. H. Hofland,
Opmerkingen over de chaos, De Bezige Bij, Amsterdam, 1964, 103-104.
375 Wigbold in Vrij Nederland, geciteerd in: Utrechtsch Nieuwsblad, 11 maart 1964; Leeuwarder Courant, 18
maart 1964.
376 Zo zond Achter het nieuws in de periode 1966-1968 over Vietnam gemiddeld eens in de twee maanden een
reportage uit, afkomstig van buitenlandse actualiteitenrubrieken. Op 29 mei 1967 bracht men bovendien de
Franse documentaire Peleton Anderson (zie ook hoofdstuk 11) en op 22 december 1967 werd een eigen
documentaire reportage getiteld Het kind van de rekening, over de kinderen in Vietnam, uitgezonden.
377 Zie voor de reactie van Nederland op de Vietnamoorlog: P. van Eekert, D. Hellema & A. van Heteren,
Johnson moordenaar! De kwestie Vietnam in de Nederlandse politiek, 1965-1975, Jan Mets, Amsterdam, 1986, 1096.
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378 R. Kroes, De leegte van Amerika. Een massacultuur in de wereld, Prometheus, Amsterdam, 1992, 172-173.
379 De eerste (en mogelijk enige) krant die meteen aan de stelling aandacht besteedde was de liberale Haagse
krant Het Vaderland, die op 25 mei 1968 een kort interview met Hueting publiceerde onder de kop “Ook
oorlogsmisdaden uit Indiëtijd onderzoeken”. Hierin verwees hij naar het feit dat op dat moment in de
Verenigde Staten diepgaand onderzoek werd verricht naar misdaden gepleegd door eigen militairen, zoals dat in
voorgaande jaren ook was gedaan door Frankrijk in verband met de Algerijnse oorlog en Duitsland in verband
met de Tweede Wereldoorlog. Des te verbazingwekkender was het volgens Hueting dat dat in Nederland niet
was gebeurd – “in Nederland [rust] kennelijk een taboe op het onderzoek naar dit soort zaken”. Het Vaderland,
25 mei 1968.
380 Dat Martin Ruyter het interview met Hueting afnam was niet toevallig. De Ruyter had een vaste plek in de
krant en had naam gemaakt met zijn menselijke interviews met spraakmakende persoonlijkheden, waaronder
activisten, Vietnamdeserteurs en kunstenaars. Het interview bleef niet onopgemerkt, zij het dat de aandacht
ervoor in het niet zou blijken vallen bij de aandacht die het latere optreden van Hueting bij Achter het nieuws
zou krijgen. Martin Ruyter meldde een maand na het interview dat er “verhoudingsgewijs veel reacties” op
waren binnengekomen bij de krant. Door andere kranten werd het onderwerp echter nauwelijks opgepikt. De
Volkskrant, 19 december 1968 en 23 januari 1969; Van Vree, De metamorfose, 113.
381 Om doublures te vermijden en de onderlinge concurrentie in goede banen te leiden, moesten de redacties
van de actualiteitenrubrieken hun onderwerpen van tevoren “claimen” bij het claimbureau van de
overkoepelende werkgroep Aktualiteiten. Zie verder hoofdstuk 13.
382 Hoeveel tijd later is niet geheel duidelijk. Volgens cameraman Huib de Ru was het al de volgende dag,
volgens Hueting pas begin januari. Interview Huib de Ru, 4 mei 1990; brief (met bijlage) J.E. Hueting aan
auteur, 15 juli 1991.
383 Voor de montage had men ook ruim de tijd. Er van uitgaande dat het interview inderdaad begin januari is
afgenomen, heeft men twee weken de tijd gehad om een eindversie te monteren. Haagse Post, 8 februari 1969.
384 Brief (met bijlage) J.E. Hueting aan auteur, 15 juli 1991.
385 De Telegraaf, 31 januari 1969.
386 In een gesprek met mediahistoricus Chris Vos vertelde Wigbold dat hij de Vara-leiding niet van tevoren om
toestemming had gevraagd voor de uitzending van het interview. Maar in een interview met de auteur meldde
hij dat hij waarschijnlijk “heel summier” de Vara-leiding van tevoren had ingelicht. Maar van “echt wezenlijk
doorspreken” van het onderwerp was geen sprake geweest. Volgens Rengelink is hij inderdaad van tevoren
ingelicht over de uitzending. Vos, ‘Een open zenuw’, 83; interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april
1990; interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
387 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
388 De beschrijving van beeld en tekst van de uitzending in dit hoofdstuk is gebaseerd op: Achter het nieuws, 17
januari 1969, AABG; tekst uitzending Achter het nieuws 17 januari 1969, AV.
389 Wat opvalt is dat de kijkdichtheid van het programma iets hoger dan normaal was geweest, een kleine 37
procent tegen 32 procent. Maar het waarderingscijfer (71) week niet af van een reguliere uitzending van Achter
het nieuws; hoogstens waardeerden gezinshoofden het interview wat lager dan andere leden van de familie. Stam
& Manschot, ‘De Hueting-affaire’, 9, 15.
390 Het Vrije Volk, 18 januari 1969.
391 Zie voor een overzicht van de hoofdredactionele commentaren over de uitzending(en): Stam & Manschot,
‘De Hueting-affaire’, 10-13.
392 Elsevier, 1 februari 1969.
393 De Telegraaf, 18 januari 1969; De Nieuwe Linie, 1 februari 1969.
394 Een week na de eerste reacties publiceerde De Telegraaf ook een interview met de weduwe van de toenmalige
Nederlandse legercommandant in Indonesië, generaal Spoor. Hierin werd hoog opgegeven van al het goede dat
de generaal en zijn manschappen in Indonesië teweeg hadden gebracht en sprak de weduwe vertwijfeld uit:
“Kan dit allemaal maar? Moeten wij dit accepteren [...], zo’n grove schending van de nagedachtenis van al die
gesneuvelden.” In haar verweer liet de weduwe niet na om het op de man te spelen. “Als je de gezichten van die
politieke grafschenders ziet, dan is het niet moeilijk achter onze soldaten te blijven staan.” De Telegraaf, 20, 21,
22 en 25 januari 1969; De Nieuwe Linie, 1 februari 1969.
395 De Telegraaf, 20 en 21 januari 1969; IJzereef, De Zuid-Celebes affaire, 155.
396 De Nieuwe Linie, 1 februari 1969; de Volkskrant, 23 januari 1969; tekst uitzending Achter het nieuws 25
januari 1969, AV.
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397 Handelingen der Staten Generaal, Tweede Kamer, 1968-1969, 27e vergadering, 21 januari 1969, 1236; de
Volkskrant, 22 januari 1969.
398 Zie over de ophef rond Zo is het hoofdstuk 7. Brief (met bijlage) J.E. Hueting aan auteur, 15 juli 1991;
interview Hans Jacobs, 24 januari 1990; interview Frans Verhey, 31 januari 1990; interview Huib de Ru, 4 mei
1990; interview Koos Postema, 23 april 2014
399 Uiteindelijk heeft de Vara 885 brieven ontvangen. Ook Hueting kreeg veel reacties te verwerken, die hij naar
inhoud in vier categorieën verdeelde: degenen die – op basis van hun eigen ervaringen in Indonesië – stelden
dat hij alles gelogen had, degenen die meenden dat zijn relaas slechts een zwakke afspiegeling van de
werkelijkheid was geweest (maar daar wel aan toevoegden dat hij beter zijn mond had kunnen houden),
degenen die hem prezen omdat ze zijn getuigenis belangrijk vonden en degenen die hem zonder verdere
argumentatie uitmaakten voor rotte vis. Stam & Manschot, ‘De Hueting-affaire’, 14-16; de Volkskrant, 23
januari 1969; Vos, ‘Een open zenuw’, 77-80. Zie ook: S. Scagliola, Last van de oorlog. De Nederlandse
oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking, Balans, Amsterdam, 2002, 295-321.
400 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
401 Het aantal opzeggingen bij de Vara naar aanleiding van de Indonesië-uitzendingen zou meevallen: circa
dertig Vara-leden zegden hun lidmaatschap op. Daartegenover stond dat sommige kijkers zich juist dankzij die
uitzendingen als lid van de Vara aanmeldden. De Vara Gids drukte met een zekere voldoening een brief af van
een kijker die zich uit waardering voor de Indonesië-uitzendingen van Achter het nieuws als lid opgaf. Hij vond
ze van ‘civil courage’ getuigen en schreef: “Er is zeker voor een omroepvereniging thans moed voor nodig om
impopulair te durven zijn.” Notulen PAR-Vara, 25 januari 1969, AV; Het Vrije Volk, 29 januari 1969; Vara
Gids, 30 mei 1970.
402 Hij voegde daaraan toe: “Als ik had gefantaseerd was het gedaan met de hele redactie.” De redactie nam
volgens hem “immense en persoonlijke risico’s” en hij had groot respect voor hun “Zivilcourage”. Brief (met
bijlage) J.E. Hueting aan auteur, 15 juli 1991.
403 Wel werden Rengelink en Vara-voorzitter Broeksz op de hoogte gehouden van de inhoud van de volgende
uitzendingen, zodat ze beter voorbereid zouden zijn op mogelijke reacties. Volgens Jacobs vonden Broeksz en
Rengelink het “nooit leuk” dat de redactie zich met de kwestie van de oorlogsmisdaden bezighield. “Ze hebben
er wat bij weg moeten slikken, [… ] maar altijd in de zin van, nou ja, als je het een bij de ander optelt dan
hebben die jongens wel gelijk”. Interview Hans Jacobs, 24 januari 1990.
404 Interview Huib de Ru, 4 mei 1990; de Volkskrant, 23 januari 1969.
405 De uitzending begon om 22.45 uur en duurde ruim 80 minuten. De beschrijving van beeld en tekst van de
uitzending is gebaseerd op: Achter het nieuws, 25 januari 1969, AABG; tekst uitzending Achter het nieuws 25
januari 1969, AV.
406 Merdeka betekent “vrijheid” in het Indonesisch.
407 De uitzending was geprogrammeerd na het NTS Journaal op Nederland 2 en duurde een uur. De
beschrijving van beeld en tekst van de uitzending is gebaseerd op: Achter het nieuws, 27 januari 1969, AABG;
tekst uitzending Achter het nieuws 27 januari 1969, AV.
408 Beel wenste alleen in het openbaar op te treden in zijn functie als vice-president van de Raad van State,
Drees, wilde de discussie over wat er moest gebeuren aan de Tweede Kamer overlaten, Jonkman, minister van
Overzeese gebiedsdelen tijdens de eerste politionele actie, achtte het beter af te wachten wat de regering ging
zeggen en Romme, destijds fractievoorzitter van de KVP, was gewoon verhinderd.
409 De Gelderlander, 27 januari 1969; NRC, 27 januari 1969; de Volkskrant, 27 en 28 januari 1969; De Telegraaf,
28 januari 1969.
410 Het Parool, 28 januari 1969.
411 NRC, 1 februari 1969.
412 Deze verdachtmaking werd ook in latere debatten in de Tweede Kamer door enkele Kamerleden aangehaald.
Zo betoogde het Kamerlid Harmsen (groep Harmsen) tijdens een Kamerdebat over de excessen in juli 1969 dat
de door Nieuw Links bemande Vara om politieke redenen de zaak in januari 1969 zou hebben aangekaart.
Volgens hem zou Nieuw Links, met het partijcongres van de PvdA in maart 1969 op komst (zie ook hoofdstuk
7), er de behoefte aan hebben gehad de partijtegenstellingen te versterken door de gematigde vleugel in de PvdA
van het etiket “oorlogsmisdadigers” te voorzien. De Telegraaf, 27 en 28 januari 1969; Handelingen der Staten
Generaal, Tweede Kamer, zitting 1968-1969, 73e vergadering, 1 juli 1969, 3571.
413 De Telegraaf, 31 januari 1969.
414 De Telegraaf, 29 en 30 januari 1969.
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415 Het interview met Wigbold in Brandpunt vond plaats op 30 januari 1969 en duurde 5 minuten. De
Volkskrant, 1 februari 1969.
416 Vara Gids, 15 februari 1969.
417 Ibidem. Zie ook: interview met Herman Wigbold, Vrij Nederland, 30 mei 1970.
418 Overigens is volgens Koos Postema deze derde uitzending, waarin verschillende betrokkenen de gelegenheid
kregen tot een weerwoord, er mede op aandringen van Rengelink gekomen. Notulen TS-Vara, 28 januari 1969,
AV; interview Koos Postema, 23 april 2014.
419 Het Parool, 15 mei 1970.
420 Notulen PAR-Vara, 15 maart 1969, AV; Concept PAR-rapport winterseizoen 1968/1969, 5 maart 1969, AV.
421 Notulen HB-Vara, 6 februari 1969, AV.
422 Ididem.
423 De brochure was getiteld 1945 Nederlandsch Indië. 1949 Indonesië. 1969 Achter het Nieuws. Drie VARAproducties, Vara, Hilversum, 1969. Notulen HB-Vara, 6 februari en 21 maart 1969, AV; notulen PAR-Vara, 25
januari 1969, AV; notulen TS-Vara, 28 januari 1969, AV; tekst uitzending Achter het nieuws 27 januari 1969,
AV.
424 Mediahistoricus Chris Vos constateert na een inhoudelijke analyse van de brieven dat de uitzendingen hevige
emoties hadden losgemaakt. Veel briefschrijvers waren sterk betrokken met het onderwerp omdat zij zelf in
Indonesië waren geweest. Vos concludeert: “De reacties leken vooral om twee redenen zo extreem uitgevallen:
de onthullingen werden verbonden aan eigen ervaringen in Indië tijdens deze periode, én ze werden gekoppeld
aan ervaringen tijdens de bezetting .[...] Het kader waarbinnen de excessen in Indië werden beoordeeld, lijkt
allereerst te zijn bepaald door het nogal brave zelfbeeld dat men uit de Tweede Wereldoorlog had overgehouden,
waarbij de vaststelling dat ook Nederland ‘Duitse’ praktijken had toegepast een grote schok betekende.” Vos,
‘Een open zenuw’, 77-80; Stam & Manschot, ‘De Hueting-affaire’, 7-9, 14-16. Zie ook: Scagliola, Last van de
oorlog, 295-321.
425 Onder die commentaren zaten 46 hoofdredactionele commentaren. Zie voor een inhoudelijke analyse van
die hoofdredactionele commentaren: Stam & Manschot, ‘De Hueting-affaire’, 10-13.
426 Stam & Manschot, ‘De Hueting-affaire’, 6.
427 De uitzending begon op de reguliere tijd van 20.20 uur en duurde 25 minuten. Deelnemers aan de discussie
waren de Groningse polemoloog prof. mr. B.V.A. Röling, prof. dr. P. Thoenes, prof. dr. P.C. Kuiper en drs. L.
van Ravestein van het Seminaruim voor Massapsychologie. De Volkskrant, 25 maart 1969; De Telegraaf, 26
maart 1969.
428 IJzereef, De Zuid-Celebes affaire, 156.
429 In de Achter het nieuws-uitzending van 4 juni 1969 gaven Wigbold en Elkerbout ruim 17 minuten lang
commentaar op de nota. Daarbij werden ook enkele fragmenten uit de tweede uitzending van Achter het nieuws
over de oorlogsmisdaden in Indonesië herhaald.
430 De uitzending begon om 21.20 uur op Nederland 1. De beschrijving van beeld en tekst van de uitzending is
gebaseerd op: Achter het nieuws, 30 juni 1969, AABG.
431 Het gemiddelde waarderingscijfer voor uitzendingen van Achter het nieuws was 71. Jaarverslag Vara 1969, 49.
432 De Volkskrant,1 juli 969; Haarlems Dagblad, 1 juli 969.
433 Leeuwarder Courant, 1 juli 969.
434 De Gelderlander, 1 juli 1969.
435 Het Vaderland, 1 juli 1969.
436 Het Vrije Volk, 1 juli 1969.
437 De Telegraaf, 2 en 3 juli 1969.
438 Handelingen der Staten Generaal, Tweede Kamer, zitting 1968-1969, 73e vergadering, 1 juli 1969, en 74e
vergadering, 2 juli 1969, 3562-3636.
439 Wel vormden de uitzendingen van Achter het nieuws aanleiding voor de sociologen en oud-Indiëstrijders
J.A.A. van Doorn en W.J. Hendrix hun onafgemaakte studie naar de excessen in Indonesië alsnog te publiceren.
In 1970 verscheen hun boek Ontsporing van geweld. Over het Nederlands/Indisch/Indonesisch conflict. Ook vond
een project inzake de publicatie van archiefstukken en documenten over de relatie tussen Indonesië en
Nederland doorgang. En er verschenen verschillende publicaties met herinneringen, zoals de in romanvorm
verwerkte memoires van Jacob Zwaan, Soldaat in Indië. In deze roman komt een scène voor waarin een groep
oud-Indiëstrijders televisie zit kijken en het interview met Hueting zien. Een van hen zegt: “[...] ik geloof dat
het goed is dat men het grote zwijgen nu eindelijk eens verbreekt. Al was het alleen maar om de geschiedenis
recht te doen en om het Nederlandse volk ervan te overtuigen dat ze niet beter zijn dan al die andere volken
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waar ze steeds op schelden.” Ibidem; IJzereef, De Zuid-Celebes affaire, 156; J. Zwaan, Soldaat in Indië. De
geschiedenis van een peloton, Erven J.J. Tijl, Zwolle, 1969, 302-303.
440 Jaarverslag Vara 1969, 49; notulen HB-Vara, 4 juli 1969, AV.
441 Een van de belangrijkste complicaties was natuurlijk dat een aantal redacteuren (zoals Tania) zelf betrokken
waren bij het onderwerp. Dat onderkende de redactie ook door te verklaren dat “wij allemaal schuldig zijn”,
maar ethisch gezien werd daarmee de beschuldiging van anderen kwestieus. Ook de beschuldiging van Wigbold
aan het adres van de pers trof sommigen als hypocriet. Zo schreef Het Vrije Volk na het televisie-interview met
Hueting over Wigbold: “De zaak moet nu maar eens tot op de bodem uitgezocht worden, beval hij. Of de heer
Wigbold een groentje in de Nederlandse journalistiek is.” Een geheel andere kritiek die klonk, was afkomstig
van hen die twijfelden aan de oprechtheid van de geuitte aanklachten. Na de derde uitzending schreef De
Groene Amsterdammer over Wigbold: “[...] zijn gezicht en manier van doen [wekken] minder de indruk van
oprechte verontwaardiging dan van ingenomenheid met dit vette publiciteitskluifje.” Het Vrije Volk, 18 januari
1969; De Groene Amsterdammer, 1 februari 1969.
442 Zie hiervoor: Bank, Katholieken.
443 Zie hiervoor: IJzereef, De Zuid-Celebes affaire, 159.
444 Hans Jacobs maakte in 1969 in het vervolg op de Indonesië-uitzendingen samen met anderen ook een
achtdelige serie over de geschiedenis van Indië, getiteld Indisch ABC, waarin dieper werd ingegaan op het
Indonesiëbeleid en ook de politionele acties weer aan bod kwamen. Vos, Televisie en bezetting, 115; interview
Hans Jacobs, 24 januari 1990.
445 Rengelink doelt daarmee vooral op opvattingen over goed en fout. Maar er waren ook veranderende
omstandigheden op het gebied van de omroeppolitiek en de verhouding met de PvdA, waardoor er bij de Vara
weer meer ruimte was voor controversiële uitzendingen. Zie verder hoofdstuk 14. Interview Wim Rengelink, 3
mei 1990.
446 Interview met Herman Wigbold, Vrij Nederland, 30 mei 1970.
447 De frequentie was in het eerste jaar, 1963, lager met gemiddeld één uitzending per week. Vanaf 1964 steeg
het aantal uitzendingen naar circa 100-110 per jaar. Dat komt neer op twee uitzendingen per week. De lengte
van de reportages en interviews was zo’n zes à zeven minuten, de lengte van de commentaren was doorgaans
korter.
448 Het aantal behandelde onderwerpen per uitzending lag bij Brandpunt daarbij gemiddeld iets hoger. De
formule van Brandpunt bestond uit uitzendingen van gemiddeld 30 minuten met daarin vier tot vijf
onderwerpen.
449 De formule van Panorama bestond uit uitzendingen van gemiddeld 45 minuten met daarin vier tot vijf
onderwerpen. Met hun kortere lengtes (gemiddeld 25/30 minuten) leken de formules van Achter het nieuws en
Brandpunt in dat opzicht meer op die van This Week, uitgezonden door de Britse commerciële zender. Zie
verder hoofdstuk 2.
450 Zie hierover hoofdstuk 2.
451 Dit zijn berekeningen op basis van een representatieve steekproef uit het gehele aanbod aan uitzendingen van
Achter het nieuws in de periode 1963-1969. Daarbij vormt het aantal items het uitgangspunt, niet de lengte van
elk item. Als er rekening wordt gehouden met de duur van een item, nemen de buitenlandse onderwerpen een
relatief groter deel van de uitzendingen in beslag. Circa 10 procent van de vertoonde reportages waren
buitenlandse reportages die de redactie zelf had gedraaid.
452 De doelgroep die de redactie bij haar onderwerpskeuze voor ogen had is wat diffuus. Wigbold sprak zelf over
het “klootjesvolk” waarvoor Achter het nieuws de taboedoorbrekende specials maakte, maar het lijkt er op dat de
redactie zich in het algemeen richtte op links georiënteerde ‘progressieve’ kijkers en Vara-leden.
453 Zie hierover hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7.
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De factoren

De redactie van Achter het nieuws gaf vanaf 1963 vorm aan de nieuwe invulling van de
actualiteitenrubriek. De vraag is welke factoren het op deze wijze invullen van dit genre en
de daarmee verbonden journalistieke vernieuwingen verklaren. Waren de vernieuwingen
het gevolg van technische innovaties of kwamen ze voort uit journalistieke ontwikkelingen
bij aanverwante media? Speelde de achtergrond van de redacteuren van Achter het nieuws
een cruciale rol of was de institutionele omgeving waarbinnen de redactie moest opereren
van doorslaggevend belang? Of kan juist de publieke context waarbinnen de uitzendingen
van de actualiteitenrubriek werd ontvangen helpen verklaren waarom Achter het nieuws
grenzen ging verleggen?
Zoals al in de Inleiding van dit onderzoek is vastgesteld, zijn in potentie de volgende
vijf clusters van factoren van invloed op zowel het ontstaan van een journalistiek genre als
op vernieuwingen binnen dat genre:
1. de publieke verwachtingen en opvattingen m.b.t. het genre;
2. het journalistieke landschap;
3. de techniek;
4. de journalisten;
5. de institutionele context.
Natuurlijk zou men kunnen stellen dat, los van deze specifieke factoren, ook maatschappelijke omstandigheden en sociaal-culturele factoren van invloed zijn geweest op de vernieuwing van het genre. De jaren zestig werden gekenmerkt door een culturele revolutie
die zich op vele vlakken – de politiek, het sociale leven, de moraal – manifesteerde. Sommige studies concluderen dan ook dat de vernieuwingen in de Nederlandse journalistiek
simpelweg het gevolg waren van de vernieuwingen die in de loop van de jaren zestig als
een wervelwind door de Nederlandse samenleving trokken.
Daarbij wordt in het geval van de televisiejournalistiek gemakshalve voorbij gegaan
aan het feit dat deze ontwikkelingen bij álle omroepen een rol speelden, terwijl er slechts
bij twee – de Vara en de KRO – al vanaf het begin van de jaren zestig sprake was van
journalistieke innovatie. Daarmee kunnen die maatschappelijke omstandigheden wel een
rol hebben gespeeld, maar zijn zij als verklaring voor de gesignaleerde veranderingen te
1
algemeen geformuleerd.
Bovendien heeft onderzoek van onder andere pershistoricus Frank van Vree uitgewezen dat er in de journalistiek al sprake was van modernisering, professionalisering en
schaalvergroting voordat er in de Nederlandse samenleving een zichtbare verschuiving in
morele, politieke en culturele waarden leek plaats te vinden. Die verschuiving kreeg volgens Van Vree pas werkelijk haar beslag na 1965. De culturele revolutie van de jaren zestig
kan daarom niet beschouwd worden als de oorzaak van deze ontwikkelingen, maar eerder
als een het gevolg hiervan.2
Hiermee is niet gezegd dat sociaal-culturele factoren en maatschappelijke omstandigheden in het geheel geen rol hebben gespeeld bij de gesignaleerde vernieuwing van de
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televisiejournalistiek. De vraag is veeleer op welke wijze ze in de uiteenlopende clusters
doorwerkten.
In dit deel worden de vijf clusters nader bekeken, waarbij de focus gaandeweg verschuift van buiten naar binnen: dat wil zeggen van factoren die op grotere afstand mogelijk een rol speelden, naar factoren waar de journalisten rechtstreeks mee te maken hadden. In dat opzicht lijkt deze analyse op het afpellen van een ui.
Eerst wordt ingegaan op de publieke verwachtingen (hoofdstuk 10), vervolgens op de
journalistieke programma’s, formats en werkwijzen die ter inspiratie dienden (hoofdstuk
11) en aansluitend op de technische ontwikkelingen op het gebied van camera- en televisie-apparatuur (hoofdstuk 12). Daarna verschuift de blik zich naar de specifieke omstandigheden bij de Vara en richt de aandacht zich op de journalisten die bij Achter het nieuws
werkten (hoofdstuk 13) en op de institutionele context waarbinnen zij moesten opereren
(hoofdstuk 14). In de verschillende hoofdstukken wordt zoveel mogelijk teruggegrepen op
de achtergronden en case studies die tot dusver aan bod zijn gekomen.
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10
Publieke verwachtingen en opvattingen

De meningen waren destijds duidelijk verdeeld. Was de reportage die de Vara uitzond
over het PvdA-congres van 1959 een bárvervelende vertoning of een geslaagde manier om
aan politieke voorlichting te doen? Moest het in beeld brengen van homoseksuelen bij
Achter het nieuws in 1964 beschouwd worden als een onverschrokken actie of was de
uitzending “zeer delicaat”? En was het vertonen van het interview met Hueting over de
oorlogsmisdaden in Indonesië in 1969 nu verschrikkelijk of juist een goede zaak? Al deze
tegenstrijdige opvattingen zijn terug te vinden in de reacties naar aanleiding van deze
uitzendingen.
Dit geeft meteen aan hoe problematisch het is om onderzoek te doen naar de publieke
opinie: er is vrijwel nooit sprake van één gedeelde opvatting. Tegelijkertijd is juist die
botsing van meningen waardevol. Het vormt een indicatie dat verwachtingen niet werden
waargemaakt of dat grenzen werden overschreden.
De focus ligt in dit hoofdstuk op de verwachtingen die men had van de televisiejournalistiek, de verschillende articulaties van die verwachtingen en de gelaagdheid in de opvattingen daarover. Televisie was een nieuw medium dat zichzelf aan het uitvinden was en
de openbare meningsvorming vond vaak schoksgewijs plaats, in reactie op uitzendingen
die publieke ophef veroorzaakten. De vraag is in welke richting dit publieke debat zich
bewoog. Dit geeft inzicht in de veranderende opvattingen en daarmee zicht op de ruimte
voor nieuwe vormen van televisiejournalistiek.
Een belangrijke kanttekening moet wel geplaatst worden bij de bronnen die de basis
vormen voor dit onderzoek. Een zo breed mogelijk palet aan historische documenten is
onderzocht: televisierecensies, kranten- en tijdschriftartikelen, boeken over televisie, ingezonden brieven en kijkersreacties, verslagen van kamerdebatten, juryoordelen en kijkon3
derzoeken. Maar omdat het schriftelijke bronnen zijn, geven deze per definitie een fragmentarisch en – zeker in het geval van kranten en tijdschriften – ideologisch gekleurd
beeld. Het publiek bleek er in de dagelijkse omgang met televisie soms andere opvattingen
op na te houden dan uit de schriftelijke bronnen naar voren komt. Zo laten de sporadische reconstructies van de meningen van televisiekijkers in de jaren vijftig en zestig bijvoorbeeld zien dat de komst van televisie veel minder wereldschokkend was dan de krantenartikelen destijds deden geloven. Daarom moet voorkomen worden dat in dit hoofdstuk té absolute conclusies worden getrokken over ‘de’ publieke opinie.4
Het draait bij dit onderzoek om de analyse van de verwachtingen en opvattingen zoals
deze gearticuleerd werden door drie partijen: publiek, politiek en pers. Daarbij krijgen de
meningen en opvattingen van de belangrijkste televisierecensenten die in de onderzochte
periode actief waren relatief veel aandacht. Televisierecensenten hadden een voortrekkersrol, constateerde een van hen begin jaren zestig. Ze wilden de kijkers laten ontdekken dat
ze hun smaak konden ontwikkelen en niet te snel tevreden moesten zijn.5 Televisierecensenten hadden ook invloed, alleen al omdat ze veelal dagelijks in de krant stonden en de
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kijkers hun eigen mening aan die van de recensent konden toetsen. Juist bij een relatief
nieuw medium als televisie was dat van belang. Recensenten speelden zodoende een toonaangevende rol in de publieke opinie.
De vraag is welke verwachtingen men in de jaren vijftig en begin jaren zestig had van
televisie en waar de kritiek zich op richtte. En wat veranderde er in de jaren 1959-1962,
de periode waarin – zoals in Deel I is geschetst – het omslagpunt ligt in de doorbraak van
televisie als massamedium? Aan de hand van een aantal illustratieve voorbeelden wordt in
dit hoofdstuk ingegaan op discussies over de vernieuwingen die vanaf die periode bij de
actualiteitenrubrieken werden doorgevoerd.
Verwachtingen

Zoals al aangestipt in hoofdstuk 4, kampte televisie bij haar introductie in Nederland met
een tweeslachtig imago. Aan de ene kant werd zij gezien als een ‘modern’ medium en een
symbool van vooruitgang, aan de andere kant werd zij beschouwd als een verdacht instrument van cultuurvernietiging. Deze beide beelden, die utopische en dystopische trekken hadden, vormden de voedingsbodem voor veel debatten rond het nieuwe medium.
Enerzijds werd gesproken over televisie als een communicatief wonder, een verworvenheid van de snelle technologische evolutie. Daarbij werd televisie tevens gezien als een
modern middel tot culturele verheffing. Allerlei cultuurpolitieke en educatieve idealen uit
de jaren vijftig werden op het nieuwe medium geprojecteerd. De verwachtingen waren
wat dat betreft hooggespannen: niet alleen zouden mensen met elkaar in contact gebracht
worden en belangrijke wereldgebeurtenissen de huiskamer instromen, televisie zou de
kijkers ook verheffen door hen in aanraking brengen met de kunsten, de literatuur, de
klassieke muziek en de wetenschap.
Anderzijds heerste er veel angst. Televisie werd gezien als een in potentie zeer gevaarlijk en ontwrichtend medium dat zou bijdragen aan het ontstaan van de verfoeilijke ‘massamens’. Regelmatig werd gewezen op de risico’s van verslaving en gewaarschuwd dat
televisie de kijkers passief en weerloos zou maken. Bovendien zou het medium het morele
6
besef bij volwassenen en jongeren verzwakken en ondermijnen.
In sommige artikelen over televisie kwamen beide invalshoeken samen. Zo schreef
Trouw aan de vooravond van de komst van televisie in Nederland:
“Ge begint als een koning met dat ‘venster op de wereld’. Maar voor ge het weet,
zijt ge een slaaf, getekend door de tiran die televisie heet.”7
Ook de verantwoordelijke staatssecretaris Jo Cals vermengde beide beelden. Bij de start
van televisie in oktober 1951 betoogde hij dat de techniek, in dienst gesteld van de cultuur, “een uiterst machtig middel” vormde. Tegelijkertijd sprak Cals waarschuwende
woorden over die techniek: die dreigde nu “meester en tiran” te worden.8
Tegen het eind van de jaren vijftig, toen het publiek gewend was geraakt aan televisie,
ontstond er een nuancering van de angsten. Zo was er bijvoorbeeld een duidelijke verandering van toonzetting waarneembaar in Televisie – vraagstuk, waagstuk, de eerste wetenschappelijke bundel over televisie die in 1961 verscheen. Het optimisme kreeg de overhand. Uit diverse studies zou blijken dat van de gevreesde ‘passivisering’, gezinsontwrichting en geestelijke ontreddering van de jeugd geen sprake was. Tegelijkertijd temperden de
onderzoekers de hooggespannen verwachtingen rond televisie als instrument van opvoe282
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ding en voorlichting. Het medium bleek door het publiek in de eerste plaats als een ontspanningsmedium beschouwd te worden.9
Deze normalisering van het beeld van televisie was ook bij kijkers en critici merkbaar.
De verwachtingen kregen een andere invulling. Het debat ging niet meer zozeer over
abstracte noties als cultuurvernietiging of -verheffing, maar vooral over de praktische
mogelijkheden en potenties van het medium. En daarmee verschoof de focus naar het
daadwerkelijke aanbod en de mate waarin dat achterbleef bij wat het publiek was voorgespiegeld. Want het medium mocht dan wel modern zijn, wat het te bieden had bleek het
amateuristische niveau vaak niet te ontstijgen.
Waar aanvankelijk, na de opstartfase, gematigd enthousiasme doorklonk in de oordelen over het programma-aanbod, leverde televisie in Nederland na een kleine tien jaar in
inhoudelijk opzicht steeds meer teleurstellingen op. Kijkers werden kritischer en televisierecensenten – die vanaf het begin af aan al mopperden – werden minder tolerant. De
programmamakers kregen met steeds hogere eisen omtrent de kwaliteit en originaliteit van
hun programma’s te maken. En de pioniers van het eerste uur wisten lang niet allemaal
aan die verwachtingen te voldoen.
In een uitvoerige evaluatie van de resultaten die het eerste decennium van Nederlandse
televisie had opgeleverd, klaagde het weekblad Haagse Post in de zomer van 1960 over de
“vele ontevredenheid wekkende programma’s” die de beeldbuis te zien gaf en constateerde
het Algemeen Dagblad dat de toename van de kwaliteit van televisieprogramma’s achter10
bleef bij de snelle groei van het aantal televisiekijkers.
Over het geheel genomen was het aanbod slecht, mopperde ook Herman Hofhuizen,
de televisierecensent van het katholieke dagblad De Tijd De Maasbode. Er was sprake van
een gebrek aan durf, plus een “bijna griezelig vermogen” om heilige huisjes te ontzien –
“niemand wordt ook maar in de geringste mate of in welk opzicht dan ook geschokt.” Het
bleef allemaal te braaf en fantasieloos.11 Concluderend stelde de samensteller van het
Handboek voor televisiekijkers in 1962 daarom vast dat het niveau nog te laag was:
“Zoals het hier in ons land voorstaat, waar de televisie te kampen heeft met te weinig geld, te weinig ruimte, een te klein arsenaal van goede krachten en een te ingewikkelde organisatie, is dit omhoog brengen van het niveau uitermate moeilijk.
De kijker zal dus voorlopig wel genoegen moeten nemen met het huidige peil van
de uitzendingen, dat niet slecht is maar ook niet overmatig goed.”12
Deze omslag in de publieke opinie is ook waar te nemen in de meningen over de nieuwsen actualiteitenvoorziening op de Nederlandse televisie. Aanvankelijk waren er grote verwachtingen over wat het ‘venster op de wereld’ allemaal zou bieden. Toen bleek dat liveuitzendingen van nieuwsgebeurtenissen slechts zeer sporadisch mogelijk waren, werden de
verwachtingen daarover aangepast. Gefilmde reportages en bioscoopjournaal-achtige
programma’s vielen de eerste jaren ook in de smaak. Het was al een noviteit dat die nu
gewoon thuis te bekijken waren.
De komst van het NTS Journaal in 1956 werd breed uitgemeten in de pers en de
journaaluitzendingen kregen aanvankelijk veel lof. Zo wist de redactie indruk te maken
met de snelle berichtgeving over de Russische inval in Hongarije in november 1956 en de
co-productie van Eurovisie nieuwsuitwisselingen. Maar ook de stuntachtige reportages van
verslaggever Coen van Hoewijk – zoals een interview afgenomen in een achtbaan op de
kermis – vielen in de smaak. Regelmatig werd met ontzag en in lyrische bewoordingen
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geschreven over de verrichtingen van de journaalploeg. “Het journaal van de NTS is een
van de grote prestaties van de televisie”, constateerde Vrij Nederland in 1959.13
Maar zoals al in hoofdstuk 5 is geschetst, klonk er tegen het eind van de jaren vijftig
ook steeds vaker kritiek. De discussie in de periode 1959-1962 overziend, valt de buitengewoon snel toenemende onvrede op. In 1961 besloot de jury van de Televisieprijs van
het Prins Bernhard Fonds weliswaar de prijs uit te reiken aan de redactie van het NTS
Journaal, maar dat was vooral vanwege haar harde werk in de daaraan voorgaande jaren.
Er klonk toen al gemor dat er herhaaldelijk onderwerpen in voorkwamen die oudbakken
en triviaal waren. Vanaf 1962 zwol de kritiek steeds verder aan.
Deze steeds kritischer wordende bejegening was niet alleen het NTS Journaal voorbehouden. Ook de informatieve achtergrondprogramma’s van de omroepen werden vanaf
begin jaren zestig negatiever beoordeeld. Ze waren té onschuldig, oubollig en onbeholpen,
klaagden critici. Veel kijkers en vooral recensenten wilden kennelijk meer dan wat de
actualiteitenmagazines en het NTS Journaal te bieden hadden.
Een vaak terugkerende klacht was dat de mogelijkheden die het nieuwe medium bood
onvoldoende werden benut. Zo beklaagde de vooraanstaande filmcriticus Leo Jordaan
zich eind 1962 over de “fatale cirkelgang der tamme welwillendheid” waarin de gemiddelde discussie op televisie ronddraaide. Wat volgens hem ontbrak was het menselijke element en “de tinteling van een geanimeerde woordenstrijd vol flitsende aanvallen”. Jordaan
verbaasde zich ook over het feit dat sommige commentatoren het polemische gesprek als
zijnde geen ‘echte televisie’ van het scherm wensten te bannen. Met dat soort regels moest
men voorzichtig zijn, waarschuwde hij.
“De beeldradio is een medium, dat nog in de kinderschoenen staat en welks ontwikkeling nog op geen stukken na valt te overzien. En niets is verleidelijker dan in
zo’n pril stadium maar alvast een code uit te geven van wat mag en wat niet mag.”
Eerdere pogingen om bij film allerlei wetten en normen op te stellen waren juist mislukt
omdat de cinematografie zich door geen regel of dogma liet binden. Datzelfde zou volgens
14
Jordaan ook gelden voor televisie.
Wat opvalt is de behoefte aan rubrieken en programma’s die meer de “strakke journalistiek” tot uiting brachten die inmiddels elders – in sommige kranten of buitenlandse
televisieprogramma’s – te zien was. Het moest betekenisvoller, actueler en uitdagender, al
werd niet duidelijk omschreven hóe het anders moest. Maar dát het anders kon, daarover
waren veel critici het met elkaar eens.
Na haar formulewijziging in de herfst van 1962 ontving Brandpunt twee jaar later de
Nipkovschijf, de opvolger van de Televisieprijs, wat een duidelijk bewijs was dat de gezamenlijke televisierecensenten die in de jury zaten geporteerd waren voor de nieuwe journalistieke aanpak die deze rubriek kenmerkte. Het programma werd in 1964 geprezen om
drie aspecten: de directheid in de presentatie, de openheid bij de keuze van onderwerpen
15
en de persoonlijke maar niet eenzijdige wijze van commentariëren. Er was dus lof voor
de drie verschillende dimensies: de vorm, de inhoudelijke keuzes en de journalistieke
stellingname van het programma.
Deze waardering nam niet weg dat er in de daaraan voorafgaande jaren veel ophef was
geweest over initiatieven om op juist die drie verschillende vlakken innovaties door te
voeren, ook bij andere programma’s. Jordaan verwees daar al naar in zijn commentaar op
pogingen om televisie aan regels te binden. De discussie daarover verstomde evenmin na
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1964. In de volgende paragrafen wordt aan de hand van voorbeelden die eerder al de
revue zijn gepasseerd, nader ingegaan op de discussies die vanaf begin jaren zestig ontstonden naar aanleiding van vernieuwingen in achtereenvolgens de vorm, de inhoudelijke
keuzes en de journalistieke stellingname van de actualiteitenrubrieken.
Omstreden vorm

De wijze waarop reportages en televisiedocumentaires aanvankelijk werden vormgegeven,
was sterk beïnvloed door destijds heersende conventies omtrent beeldtaal, verhaalopbouw
en het gebruik van geluid – om maar een paar elementen te noemen. Die conventies
waren in belangrijke mate afkomstig van bestaande audiovisuele media: het bioscoopjournaal, de filmdocumentaires en – in mindere mate – de radiodocumentaires. Pas gaandeweg ontwikkelden programmamakers vormen die waren toegesneden op televisie en rekening hielden met de specifieke eigenschappen van dit medium. Zo betekende het kleine
beeldscherm bijvoorbeeld dat close ups effectiever waren dan weidse opnames. En deden
puntige uitspraken het beter op televisie dan lange, meanderende zinnen.
Maar het experimenteren met deze vormen had ook consequenties voor de inhoud.
Daar was niet iedereen van gediend. Dat bleek duidelijk uit de ophefmakende documentaire van Herman Wigbold over de woningnood in Nederland, uitgezonden door de Vara
in oktober 1961. Het leidde tot een publieke discussie over de “methode-Wigbold”, zoals
de door hem toegepaste wijze van polemisch redigeren werd genoemd. Twee zaken werden controversieel gevonden: het in stukken knippen van een interview met de verantwoordelijke minister én het op zodanige wijze monteren ervan dat de uitspraken van de
minister contrasteerden met die van woningzoekenden. De woorden van de laatste groep
haalden de uitspraken van de minister onderuit. Deze dialectische montage ondersteunde
het betoog van Wigbold dat de overheid té laks was geweest bij het oplossen van het woningnoodprobleem.
De discussie over de methode-Wigbold is in hoofdstuk 6 al uitvoerig aan bod gekomen. Wat daarbij opvalt is dat de belangrijkste televisierecensenten met elkaar van mening
verschilden over de geoorloofdheid van deze aanpak. Vooral NRC-medewerker Henk
Schaafsma, de recensent die zich tot dan toe het meest voorstander had getoond van controversial broadcasting en het tegenover elkaar plaatsen van standpunten, veroordeelde
Wigbolds poging daartoe.
Terugkijkend was de documentaire van Wigbold een van de eerste televisieprogramma’s die leidde tot ophef over het knippen in interviews en een ‘polemische’ wijze van
monteren – ook al was dat laatste, de contrasterende beeldtechniek, niet geheel nieuw
voor Nederland. Ze was in de jaren vijftig al toegepast door sommige documentairemakers in die naam maakten als de ‘Hollandse documentaire school’, en kende een veel
16
langere traditie bij onder meer de vooroorlogse Russische documentairemakers. Wat wel
nieuw was, was de montage van contrasterende uitspraken van geïnterviewden. Deze wijze
van monteren leverde een schokeffect op omdat de verschillen van mening zo pregnant op
het televisiescherm werden gebracht, en omdat deze methode de opvattingen van de minister gelijkschakelde aan die van de ‘gewone’ Nederlanders.
De acceptatie van deze aanpak verliep met horten en stoten, vooral bij de geïnterviewde autoriteiten. Zo beklaagde VVD-kamerlid Haya van Someren-Downer zich twee jaar
later, in oktober 1963, nog publiekelijk over de wijze waarop Brandpunt een opgenomen
vraaggesprek met haar over het commerciële televisie-eiland REM had gemonteerd. Niet
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al haar standpunten zouden daarin naar voren zijn gekomen en de volgorde van haar
uitspraken zou zijn aangepast. Dit achtte zij “in strijd met de goede manieren”.17 En in
november 1963 ontstond discussie over de manier waarop de actualiteitenrubriek van de
Avro, Televizier, een item over paranormale genezers had gemonteerd. Daarin bleken de
uitspraken van een arts te zijn afgewisseld met meningen van andere geïnterviewden. De
arts deed zijn beklag in het artsenblad Medisch Contact, dat schreef over “ondeugdelijke tvvoorlichting” en een “gebleken tekort aan stijl en verantwoordelijkheid” bij de programmamakers.18
Het katholieke dagblad Het Centrum wijdde naar aanleiding van dergelijke kritiek een
uitvoerig artikel aan het knippen in interviews. De geïnterviewde chefs van de actualiteitenrubrieken – Richard Schoonhoven van Brandpunt, Peter van Campen van Attentie en
Wigbold van Achter het nieuws – gaven daarin aan dat zij niet veel anders deden dan wat
krantenjournalisten al decennialang deden: de zaak condenseren om tot de kern van het
probleem te komen. Dat was des te meer nodig wanneer geïnterviewden breedsprakig en
wijdlopig waren en minutenlang nodig hadden om een punt te maken. “Als knippen niet
19
meer mogelijk is, neem ik direct mijn ontslag”, aldus Wigbold.
Wat opvalt is dat de bekritiseerde omroepen inmiddels betrekkelijk gelaten reageerden
op de geuite verwijten. Waar in 1961 nog discussiebijeenkomsten over deze methode
werden georganiseerd, was twee jaar later het knippen in interviews en het naar eigen
inzicht monteren van de fragmenten voor de omroepen niet langer een controversieel
punt. De journalistieke keuze uit het voorhanden zijnde materiaal berustte bij de redactie,
liet de KRO aan een klager weten. En daar moest men zich maar bij neerleggen.20
Omstreden inhoudelijke keuzes

De inrichting van het televisiebestel in de jaren vijftig ging gepaard met soms felle discussies over de vraag wie het inhoudelijk voor het zeggen had: de omroepen of de overheid?
In de Televisiebeschikking 1951 was vastgelegd dat uitzendingen niets mochten bevatten
dat gevaar kon opleveren voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede
zeden. Dit werd nog eens bekrachtigd in het Televisiebesluit van 1956.
Maar de controle hierop was repressief, dus achteraf, aangezien de preventieve censuur
zoals die voor de oorlog gold bij de radio, inmiddels was afgeschaft. Het was dus aan de
21
omroepen om te voorkomen dat hun programmamakers over de schreef gingen. De
keren dat dit gebeurde, leverden interessante debatten op over wat toelaatbaar werd geacht.
Een van de eerste televisierellen, behandeld in hoofdstuk 9, werd in augustus 1957 veroorzaakt door het programma Dag Koninginnedag. Het programma was gemaakt door de
journalisten Jan Vrijman en Tom Pauka en werd uitgezonden door de NTS in samenwerking met de Vpro. Het meest omstreden deel van het programma was het interview met een
voormalige muiter van De Zeven Provinciën. Veel kranten veroordeelden de uitzending en
spraken over “stormen van protest” die zouden zijn opgelaaid. Het protestants-christelijke
dagblad De Rotterdammer klaagde zelfs dat Nederland een omroepwet miste die “deze erger22
lijke misbruiken” onmogelijk zou maken.
De verontwaardiging overheerste in de reacties van de Nederlandse media, maar toch
vond lang niet iedereen de uitzending schandalig of het interview ongepast. Sommige
media namen het ook voor de makers op. Naar aanleiding daarvan concludeerde het
Vpro-bestuur dat er bij de Nederlandse bevolking kennelijk “snel voortgaande verschui286

DEEL III

—

DE FACTOREN

vingen” waren waarmee men bij de televisie rekening moest houden.23
Wat achteraf beschouwd heel opmerkelijk is aan de affaire, is dat de verantwoordelijke
staatssecretaris al vooraf op de hoogte was van het feit dat daarin een ex-muiter van De
Zeven Provincieën zou optreden. In eerste instantie hadden de programmamakers namelijk een andere ex-muiter aangezocht, maar het kabinet – dat daarover werd getipt – achtte
hem vanwege diens politieke antecedenten volstrekt ongeschikt. De staatssecretaris deelde
via een woordvoerder aan de NTS mee geen zendtijd ter beschikking te zullen stellen als
deze man voor de camera zou verschijnen. Een geschrokken Wim Rengelink lichtte in zijn
hoedanigheid van NTS-programmacommissaris onmiddellijk de Vpro in, waarop de
24
programmamakers voor een minder omstreden ex-muiter kozen. De dreiging van een
ingreep werd zodoende afgewend, al was de ophef over de uitzending er niet minder om.
Dát de regering had gedreigd vooraf in te grijpen, werd in de dagen na de uitzending wel
in diverse krantenberichten gemeld, maar vormde geen aanleiding voor protest. De bezwaren richtten zich voornamelijk tegen de inhoudelijke keuzes van de programmamakers.
Het is opmerkelijk dat zes jaar later een vergelijkbare dreigement van de overheid wel
zeer omstreden werd gevonden. Want het gedrag van de regering tijdens de zogenaamde
Bidault-affaire in maart 1963, waarbij men druk uitoefende op de KRO en zodoende voorkwam dat een interview met de Franse politicus George Bidault in Brandpunt werd uitgezonden, leidde tot veel kritiek. In hoofdstuk 6 is daar al uitgebreid aandacht aan besteed. Het
heersende standpunt was dat de regering haar gezag had misbruikt en dat de vrijheid van
meningsuiting overduidelijk was aangetast. Zoals het Haarlems Dagblad schreef:
“Een krachtig, ondubbelzinnig en unaniem protest van de Nederlandse journalistiek is in dit geval niet alleen uit hoofde van het journalistieke geweten noodzakelijk, doch mag uit het oogpunt van algemeen Nederlands democratisch belang niet
25
achterwege blijven.”
Ook een meerderheid in de Tweede Kamer keurde het handelen van de regering af. Verschillende kranten schreven dat, hoe ongelukkig het incident ook was, de Bidault-affaire
wel voor een noodzakelijke discussie over de grenzen van de televisie en de censuur had
gezorgd. “De televisie is een nog jong publiciteitsmiddel”, stelde Trouw. “De gedragsregels
die men bij het gebruik ervan moet in acht nemen, zijn bezig zich te vormen.”26
Even veelzeggend was dat sommige kranten van mening waren dat de KRO ten onrechte was gezwicht voor de druk van de regering. De Tijd meende dat de omroep door
had moeten zetten, het Algemeen Handelsblad betreurde de “al te serviele bereidheid” van
de omroepbestuurders om af te zien van uitzending en Het Parool hekelde de KRO omdat
de omroep niet genegen was om “voor de verdediging van het recht een poot uit te steken”.27 Juist in dit soort principiële kwesties moest men de rug recht houden, zo luidde het
oordeel.
Voor de positie van de regering leek het incident belangrijke gevolgen te hebben. In
sommige opzichten kan de Bidault-affaire namelijk beschouwd worden als een symbolische afsluiting of in ieder geval een keerpunt in een periode waarin de verhouding tussen
overheid en omroepen ter discussie stond. Juist omdat voor de omroep de vrijheid van
meningsuiting niet – zoals voor de pers – grondwettelijk was gegarandeerd, werd er sinds
de invoering van het Televisiebesluit van 1956 gediscussieerd over die verhouding. Veel
critici waren van mening dat de directe invloed van de regering op de omroep veel te groot
was. Alhoewel de bevoogdende houding van de overheid ten aanzien van de omroep in de
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loop van de jaren vijftig verminderde, leek deze rechtstreekse bemoeienis in het begin van
de jaren zestig het tegendeel te bewijzen.
De enorme golf van kritiek en verontwaardiging die het optreden van de regering veroorzaakte, zorgde er echter wel voor dat de overheid in het vervolg veel terughoudender
gebruik maakte van de macht die zij over de omroepen had. Dit bleek onder andere een
klein jaar later uit de zeer gematigde reactie op het beruchte ‘Beeldreligie’-item in Zo is het
toevallig ook nog ‘s een keer. Terwijl in dit geval een meerderheid van de fracties in de
Tweede Kamer om een regeringsingreep verzocht, volstond de verantwoordelijke minister
met een waarschuwing en bleef een corrigerende maatregel achterwege. En ook al zou de
regering in de nieuwe Omroepwet van 1967 een repressief toezicht blijven houden op de
inhoud van uitzendingen, aan de eigen verantwoordelijkheid van de omroepen voor hun
28
programma’s werd niet langer getornd.
Omstreden stellingname

Aan de positie van autoriteiten werd in het naoorlogse Nederland aanvankelijk niet getwijfeld. De pers stelde zich gedurende de jaren vijftig in de regel tamelijk dienstbaar op tegenover gezagsdragers. En ook bij de televisie was die houding merkbaar. Interviews met
autoriteiten waren in de regel zorgvuldig geregisseerde toneelstukjes, waarbij vragen van
tevoren met de politici waren doorgesproken en gevoelige of controversiële onderwerpen
werden vermeden.
De opkomst van het zogenaamde ‘harde interview’ bij de Britse televisie vanaf midden
jaren vijftig, waarbij de televisiejournalisten een directe, doortastende en aanvallende interviewstijl ontwikkelden, leidde niet meteen tot een aanpassing van de aanpak bij de Neder29
landse televisie. Wel was er belangstelling voor. Begin jaren zestig werd in Nederland zelfs
een Brits televisiespel over het harde interview uitgezonden waarin de confronterende aanpak
werd gepersifleerd.30 Ook werd er publiekelijk gediscussieerd over de rol die televisie kon
hebben bij het kritisch begeleiden van politici en anderen gezagsdragers.
Met zijn pleidooien voor controversial broadcasting en meer discussie op televisie was
televisiecriticus Schaafsma daarbij een belangrijke gangmaker. Al in 1960 schreef hij in de
NRC dat televisie-interviews de mogelijkheid boden publieke figuren hun maskers te
ontnemen. Een opvatting die hij veelvuldig in zijn krant zou herhalen, onder meer verwijzend naar het Amerikaanse voorbeeld van See It Now en de val van senator Joe McCarthy.
Zo publiceerde de NRC in reactie op de Bidault-affaire een groot artikel onder de kop
31
“Televisie als medium tot ‘ontmaskering’”.
Ook al was er aanvankelijk in Nederland niet zozeer sprake van een ontmaskering van
gezagsdragers, toch had televisie een – grotendeels onbedoeld – ontmythologiserend effect.
Want het nieuwe medium bracht politici close up in de huiskamer en toonde het onvermogen van veel autoriteiten om hun standpunten duidelijk en puntig uiteen te zetten. De
jury van de Televisieprijs van het Prins Bernhardfonds liet in 1961 enigszins wrevelig
weten: “Hooggeplaatsten in den lande, die onder het mes komen van de TV-reporters,
slagen er niet altijd in om het onderwerp, waarvan zij het vliegende middelpunt vormen,
in een begrijpelijke of verhelderende vorm waarneembaar nader tot de kijker te bren32
gen.”
De toenemende kritische toon van sommige interviewers bood de autoriteiten op dit
punt weinig steun. En geen antwoord geven op de gestelde vragen maakte een slechte indruk, omdat het publiek dan al snel van mening was dat de ondervraagde gezagsdragers iets
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te verbergen hadden. Om de zaak nog erger te maken: een politicus die een uitnodiging voor
een studio-interview weigerde, liep het risico dat de programmamakers een opname van
‘zijn’ lege stoel zouden uitzenden – een trucje dat was afgekeken van de Britse televisie.
Wie de lege stoel voor het eerst op de Nederlandse televisie uitzond, laat zich niet
exact traceren. De truc werd in ieder geval begin 1961 toegepast bij Flits, het actualiteitenmagazine van de Avro, en Arie Kleijwegt deed het gelijktijdig in zijn actualiteitenmagazine Espresso. Zo toonde Kleijwegt in een studiodiscussie over vermeende doping in de
zwemsport de lege stoel waar een vertegenwoordiger van de zwembond had moeten zitten.
De bond had “begrijpelijkerwijs” bedankt voor de eer in het beklaagdenbankje plaats te
33
nemen, noteerde een televisiecriticus nog welwillend. Maar steeds vaker werd het wegblijven uit de studio gezien als een laffe daad. Want door dergelijke confrontaties uit de
weg te gaan, ontliepen autoriteiten hun verantwoordelijkheid. Volgens sommigen vormde
het wegblijven zelfs een gevaar voor het goed functioneren van de democratie.34
Wat de toenemende kritische toon van de interviewers betreft, viel de directe en soms
confronterende stijl van interviewen van Wigbold in zijn documentaires uit 1961 en 1962
op. Televisierecensenten schreven daar veelal instemmend over. “Wigbold houdt van ‘harde’
interviews”, kopte Het Vrije Volk boven een artikel over de programmamaker.35 Zelf zei
Wigbold dat interviews voor de televisie pas echt boeiend werden als de interviewer zich
wilde belasten met de rol van tegenstander van de geïnterviewde. “Dan geef je zo’n man de
kans zich ergens tegen af te zetten en goed los te komen.”36 Het leek te werken: vooral de
wijze waarop Wigbold korte, rechtlijnige en scherpe vragen stelde oogstte lof.
Volgens sommigen lag het beginpunt van het harde interview ook bij Wigbold en,
aansluitend, Achter het nieuws. Herhaaldelijk schreven kranten vanaf begin 1963 over de
“agressieve” stijl van interviewen van onder meer Koos Postema bij de actualiteitenrubriek.
Het viel op dat de verslaggevers van Achter het nieuws op veroordelende toon vragen gingen stellen.37 Daarnaast begon de wat nurkse, barse en tegelijkertijd laconieke manier van
ondervragen waarmee onder meer televisiejournalist Frits van der Poel zich bij Brandpunt
onderscheidde in het oog te springen.38 Het bleek een onomkeerbare trend. “De tijden van
het (kei)harde interview” op het Nederlandse televisiescherm waren aangebroken, constateerde televisierecensent Hofhuizen in november 1963 in De Tijd De Maasbode.39
De ontvangst ervan was gemengd. Een deel van het publiek vond dat het daarvoor de
hoogste tijd werd, schreef een columnist eind 1963 in Het Vrije Volk:
“Veel vakmensen en kijkers storen zich aan veel halfzachts. Zij ergeren zich aan
stoplappen als ‘dat is een aardige vraag, die u stelt’ of ‘het is heel vriendelijk, dat u
gekomen bent.’ Ze zouden grote scharen willen hanteren om franje weg te knippen, om televisie direct, indringend, koel, zakelijk te maken en al het wijdlopige
40
uit te bannen. Ze willen televisie ‘hard’ maken en volwassen.”
De directe aanpak werd door sommige auteurs beschouwd als een vooruitgang, mede
omdat deze zorgde voor betere politieke voorlichting. Naar aanleiding van een televisieinterview van Wigbold en Hans Jacobs met minister-president Cals, eind 1965, schreef de
Gelderlander in een hoofdredactioneel commentaar dat dit interview een belangrijke stap
voorwaarts vormde in de ‘confrontatiepolitiek’ tussen de regeerders en het volk. De tijd
dat een minister tevoren nauwkeurig wenste te weten wat hem gevraagd ging worden en
zijn veto tegen bepaalde vragen uitsprak “ligt nog maar vlak achter ons’’, constateerde de
Gelderlander. Hierdoor bleef in het verleden ieder debat achterwege. Terwijl volgens de
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krant vrijmoedige harde interviews met onverwachte vragen juist bevorderlijk waren voor
de parlementaire democratie.41
Ook de voorbeelden uit landen als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten wekten
vaak bewondering. Zo toonde televisierecensent Nico Scheepmaker zich erg gecharmeerd
van de harde en scherpe interviewstijl waarmee drie Amerikaanse verslaggevers de Indonesische president Soekarno “koelbloedig” onder vuur hadden genomen. Hun “impertinente
vragen” leverde een uiterst boeiend verhoor op, aldus Scheepmaker.42
Dit Amerikaanse interview werd uitgezonden door Achter het nieuws. De andere actualiteitenrubrieken namen eveneens buitenlandse reportages en interviews over en de daarin
getoonde interviewstijl werkte inspirerend bij de redacteuren. “De confronterende vraaggesprekken op de BBC, daar dweepten we mee”, herinnerde Postema zich.43 “Dat vonden
ze prachtig”, beaamde televisiesecretaris Rengelink in een terugblik.44 Maar dat Nederlandse journalisten op een vergelijkbare wijze de confrontatie aangingen, ontmoette niettemin
al snel kritiek.
Televisierecensent Hofhuizen, die in 1960 nog in De Tijd De Maasbode had betoogd dat
de televisie meer durf kon gebruiken, ergerde zich drie jaar later aan de air waarmee sommige interviewers hun ‘slachtoffers’ tegemoet traden en ter verantwoording riepen.45 Ook een
columnist in het Algemeen Dagblad sprak eind 1963 zijn ergernis uit over “die jonge jongens
die tegenwoordig de huiskamer binnenstappen en daar ten aanschouwen van het hele land
Nederlanders ondervragen op een manier die soms bij het vlegelachtige af is.”46
Met name de toonzetting viel verkeerd. Een Rotterdamse krant maakte zich tot tolk
van boze televisiekijkers en hief de vinger tegen de “insinuerende, impertinentie van de
televisie-nozems met hun onbeschofte vragen, hun gesneer en gehoon, hun zogenaamde
kleine gemene vraagjes”.47 Wat vooral irritatie wekte was dat redacteuren zich als een
openbaar aanklager leken te gedragen. Zo maakte de Provinciale Zeeuwse Courant zich in
de zomer van 1964 boos over interviewers die de rol van officier van justitie op zich namen. “Deze wijze van vraagstelling gaat naar ons gevoel redelijke grenzen te buiten.”48
Eind 1964 wijdde het Utrechtsch Nieuwsblad een artikel aan alle klachten. Een van de
belangrijkste kritiekpunten van het publiek was dat bij sommige actualiteitenrubrieken de
vraagstelling zo tendentieus leek. “De mensen hebben geen gelegenheid om uit te praten
en worden in een bepaalde hoek geduwd waar ze uit eigen beweging nooit in terecht
zouden zijn gekomen.”49
Ook de omroepen merkten dat hun kijkers zich soms ergerden aan de harde interviewstijl. Zo leverde een geïrriteerd KRO-lid begin 1965 in een brief aan het hoofdbestuur
van de omroep commentaar op het, naar haar mening, voortdurend verlagen van de normen bij televisie-interviews.
“Het schijnt bon ton te zijn anderen – die men tenslotte in eigen huis uitnodigt –
te kwetsen en onheus te bejegenen. Men laat personen niet uitspreken, verdraait
hun woorden en legt hen dingen in de mond, die het tegengestelde weergeven van
50
de mening van die persoon”.
De geuite kritiek kwam doorgaans op hetzelfde neer. Kijkers en critici hadden problemen
met de relatief jonge leeftijd van de interviewers, klaagden over hun arrogantie en onbeleefdheid, en protesteerden tegen de – in hun ogen –suggestieve, tendentieuze en provocerende vragen die werden gesteld. Wie dachten de interviewers wel dat zij waren?
In reactie op dergelijke kritiek schreef Wigbold in maart 1964 een artikel in Vrij Ne290
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derland waarin hij zijn visie op het televisie-interview uiteenzette. Hierin beaamde hij dat
sommige verdedigers van het harde interview dit wel eens verwarden met een onbeleefd
interview. Zelf zag Wigbold dat anders:
“Niet alleen dient de interviewer correct te blijven en afstand te bewaren, hij dient zich
ook te onthouden van alles wat naar discussie zweemt. Zijn enige taak is door vragen
en opmerkingen tot een zo duidelijk mogelijk beeld van de zaak te komen.” 51
Twee jaar later publiceerde Wigbold in Vara’s Radio TV Gids enkele stellingen over het
televisie-interview die breed de aandacht trokken. Ter begeleiding schreef hij dat het
scherpe, kritische televisie-interview in Nederland nog steeds een omstreden zaak was,
terwijl het in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en West Duitsland – “toevallig landen waar men iets weet van televisiejournalistiek” – inmiddels aanvaard was. Het waren
vooral “interviews met de Autoriteit” die in Nederland tot commentaar leiden, terwijl
volgens Wigbold het stellen van scherpe vragen juist een bewijs van respect voor de geïnterviewde was. En bovendien de beste manier om de kijkers zo volledig mogelijk te infor52
meren over de zaken waarover het interview ging.
Ook Brandpunt-redacteur Van der Poel verdedigde in diverse kranteninterviews zijn
doortastende aanpak. “De mensen vinden een interview gauw hard, terwijl het dat niet is.”
De enige norm die volgens hem gold, was of de scherpe aanpak journalistiek gezien verantwoord was. “Als je ernstige zaken aan de orde stelt, hoort het doodgewoon bij het vak
dat goed te doen.”53
De interviewstijl van Brandpunt en Achter het nieuws, omschreven als een “zeer directe,
enigszins agressieve stijl”, raakte in de loop van de jaren zestig steeds meer ingeburgerd.54
Mede daardoor leek de balans in de machtsverhouding tussen geïnterviewde en interviewer in het voordeel van de laatste uit te vallen. In 1967 concludeerde de politicoloog Ed
van Thijn in een studie over televisie en politiek dat waar aanvankelijk de vrees leefde dat
geslepen politici zich van het nieuwe medium meester zouden maken, eerder het tegendeel
het geval was. Legio Nederlandse politici waren in de voorafgaande jaren over de beeldbuis uitgegleden. Van Thijn: “Geen wonder dat er een nieuw schrikbeeld is opgekomen,
dat van de mannetjesbreker, de almachtige televisiepresentator.”55
De waardering voor de directe aanpak ging in de tweede helft van de jaren zestig overheersen en de “modern-agressieve interviewstijl” werd steeds vaker geprezen. Het is illustratief dat toen de liberale senator Harm van Riel een aantal televisie-interviewers in 1968
“straatventers in hoon” noemde en het doorvragen bij ontwijkende antwoorden betitelde
als terreur, dit hem vooral meewarige reacties in de pers opleverde. Publicisten als hoogleraar filosofie Bernard Delfgaauw keerden zich tegen Van Riels verwijt dat veel televisiejournalisten provocerend te werk zouden gaan. “Als je zover bent, dat de waarheid noe56
men, provoceren zou zijn, dan zijn we wel heel ver weggezakt in het moeras.”
Professionaliteit ter discussie

In bovenstaande paragrafen is geschetst hoe er gereageerd werd op veranderingen in de
journalistieke aanpak van de actualiteitenrubrieken. Een debat dat tot dusver buiten beschouwing is gelaten, is de discussie over de ‘gekleurde’ berichtgeving van de actualiteitenprogramma’s die gedurende de jaren vijftig en zestig regelmatig oplaaide.
Veel van de kritiek die op dit punt werd geuit, ging hand in hand met aanvallen op
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het verzuilde omroepbestel in de jaren vijftig en zestig. Die verzuilde organisatie van de
omroep zou immers gekleurde en partijdige berichtgeving bevorderen. Dit soort kritiek
was veelal afkomstig van de rechterzijde van het mediaspectrum (zoals van De Telegraaf),
maar viel soms ook ter linkerzijde te horen (bijvoorbeeld bij Het Parool). Het waren media
die voorstander waren van een andere inrichting van het omroepbestel – in de vorm van
een commerciële of nationale omroep – en die hun afkeer van de ‘verzuilde’ omroepen
luidkeels beleden.
Interessanter dan deze in essentie vooral politiek gemotiveerde commentaren, is de kritiek die in de jaren zestig door representanten van de verzuilde media zelf werden geuit.
Vooral de commentaren op de organisatie en invulling van de actualiteitenvoorziening op
de Nederlandse televisie zijn relevant. Daarin werd namelijk de professionele kwaliteit van
de berichtgeving in twijfel getrokken.
Het meest opvallende voorbeeld van dergelijke kritiek kwam van binnenuit. Onder de
kop “Radio- en televisienieuws zitten in het slop” publiceerde voormalig Achter het nieuwsredacteur Leo Kool in december 1965 een buitengewoon kritisch artikel in De Journalist
dat veel publiciteit kreeg. Kool was in de zomer van 1965 van de Vara overgestapt naar de
Vpro en het werd pikant gevonden dat juist een televisiejournalist die carrière had gemaakt bij Achter het nieuws zich nu tegen zijn oude werkgever keerde.
Volgens Kool ondermijnde de volkomen verouderde omroepstructuur de kwaliteit van
de nieuwsverslaggeving: “Kwalitatief [...] blijft de televisiejournalistiek ver beneden het
57
niveau, dat ze behoort te hebben.” Kool somde negen punten op waaruit dat zou blijken.
Zo was de continuïteit zoek, kwamen herhalingen veelvuldig voor, moesten de kleine
redacties teveel zendtijd vullen en was het claimsysteem – waarbij rubrieken nieuwsonderwerpen exclusief konden claimen – onzinnig. De verschillende actualiteitenrubrieken
en het NTS Journaal waren vooral bezig elkaar te bestrijden en die onderlinge concurrentie werkte niet in het voordeel, maar juist in het nadeel van de kijker, aldus Kool.
“Mijn conclusie is dat uitgaande van de veronderstelling dat de televisiekijker recht
heeft op zo uitvoerig en goed mogelijke informatie, de Nederlandse televisie zich
schuldig maakt aan ernstige nalatigheid [...] en volstrekt in gebreke blijft om te
58
doen wat van haar verlangd mag worden.”
Kool kreeg mondjesmaat bijval. Zo stelde Schaafsma in een reactie dat veel feilen van de
actualiteitenrubrieken te wijten was aan onvoldoende ervaring en een tekort aan journalistiek vakmanschap.59 Maar opmerkelijk veel televisiecritici zeiden dat ze de kritiek van Kool
overtrokken vonden. De problemen zouden eerder in de organisatorische sfeer liggen dan
dat er sprake was van een fundamenteel falen of een ondeugdelijke omroepstructuur. Dat
was ook de mening van de televisiejournalisten zelf. Brandpunt-hoofdredacteur Schoonhoven verklaarde juist voorstander te zijn van concurrentie tussen de rubrieken. “Concurrentie is de basis voor elk zich ontwikkelend programma.”60
Dat Kools kritiek niet breed werd omarmd, had er ook mee te maken dat juist in deze
periode de rubrieken, met name Brandpunt en Achter het nieuws, bij grote nieuwsgebeurtenissen steeds meer samenwerkten. Het was een ontwikkeling die de televisierecensenten
met lichte verbazing maar ook enthousiasme begroetten. Dat een interview gedraaid door
de ene rubriek vanwege de actualiteit werd uitgezonden door een ander actualiteitenprogramma, werd aanvankelijk nog omschreven als een “revolutionaire daad”.61 Maar de
critici en kijkers raakten er snel aan gewend dat bij groot nieuws de rubrieken nauw over292
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legden en journalistieke afwegingen een belangrijkere rol speelden dan de onderlinge
concurrentie.
Drie jaar later kreeg een hernieuwde poging om de kwaliteit van de televisiejournalistiek ter discussie te stellen evenmin veel steun. De aanval kwam dit keer van de hand van
Henk Hofland, hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad. Tijdens het congres ‘Massamedia en politiek’, in juni 1968 georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van
Journalisten, stelde Hofland dat de televisiejournalistiek nauwelijks een vaktechnische
traditie had, dat van enige inhoudelijke specialisatie geen sprake was en dat de redacties
van de actualiteitenrubrieken niet meer waren dan een kleine verzameling “mannetjes”.
Dit in tegenstelling tot de werkwijze in de dagbladjournalistiek – de krant was “een me62
neer”.
Hoflands aanklacht was bedoeld als een scherpe aanval op de kwaliteit van de berichtgeving, maar een reactie bleef uit. De meeste televisierecensenten en kijkers waren eigenlijk wel
tevreden met het niveau van de belangrijkste actualiteitenrubrieken in deze periode. Deze
rubrieken werden vooral geprezen. Slechts zelden werden ze aangevallen vanwege hun ondeskundigheid of een gebrek aan journalistiek inzicht, constateerde de televisierecensent van
de Volkskrant. Mogelijk kon het nóg beter, maar slecht was het zeker niet.63
Dit was een beduidend ander geluid dan wat aan het begin van de jaren zestig te horen
was geweest. Toen klonk steeds geklaag over de oubollige aanpak van de actualiteitenmagazines. Tegen het eind van de jaren zestig overheerste vooral lof voor de gedurfde aanpak
en de vele “voortreffelijke” en “belangwekkende” reportages van met name Achter het
nieuws en Brandpunt. Dergelijke positieve beoordelingen waren al vanaf eind 1962 te
horen en klonken in de loop van de jaren zestig steeds luider.
Er was bewondering en respect voor de prestaties die de redacties van beide actualiteitenrubrieken leverden. Vol trots werd geschreven over buitenlandse zenders die weer een reportage van Achter het nieuws of Brandpunt hadden overgenomen en over prijzen die de Nederlandse televisiejournalisten in de wacht hadden gesleept. Tijdschriften publiceerden glamourachtige foto’s van de redacties waarbij de televisiejournalisten als moderne helden poseerden. Hun professionaliteit, begin jaren zestig nog in twijfel getrokken, stond amper nog
ter discussie. Dit verklaart waarom de paar aanvallen daarop verzandden.
Een modern medium

In het publieke debat over televisie in de jaren vijftig en zestig is een aantal lijnen te trekken. Toegespitst op de nieuws- en actualiteitenprogramma’s, betekende de periode 19591962 duidelijk een omslag. In toenemende mate werd er commentaar geleverd op het
gebodene, waarbij twee concepten een belangrijke rol speelden: moderniteit en professionaliteit.
Vanaf de start werd televisie gezien als een modern medium. Aanvankelijk werd die
moderniteit niet zozeer gedefinieerd in termen van progressiviteit, maar eerder verbonden
aan het concept van technische innovatie en vooruitgang – niet verwonderlijk voor een
nieuw communicatiemiddel dat in de eerste plaats als een technologische verworvenheid
werd beschouwd. Maar tegen het eind van de jaren vijftig ontstond teleurstelling over het
feit dat programma’s in inhoudelijk opzicht achterbleven bij wat men verwachtte van een
modern medium, waarbij actueel en eigentijds zijn belangrijk werden geacht. Vandaar dat
geklaagd werd over het oubollige en ‘teuterige’ gehalte van de actualiteitenmagazines.
Daarnaast, juist omdat televisie een complex technisch medium was, leefde het beeld
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dat de programma’s gemaakt moesten worden door echte professionals. Dit verklaart de
grote teleurstelling over het amateuristische peil van veel programma’s in de begintijd.
Toen het gaandeweg mogelijk werd ook buitenlandse actualiteitenprogramma’s te zien –
omdat ze uitgezonden werden op de Nederlandse televisie of omdat men ze in grensstreken of in het buitenland zelf zag – nam de onvrede toe. Kwalificaties als “onbeholpen” en
“onvolwassen” werden gebruikt om aan te geven dat Nederland in professioneel opzicht
achterbleef bij het buitenland.
Men had duidelijk behoefte aan een meer ‘professionele’ televisiejournalistiek; onder
televisierecensenten was het klimaat er in ieder geval rijp voor. Het mocht allemaal wat
brutaler, flitsender en kritischer worden. Maar tegelijk, zo blijkt uit de discussies die ontstonden naar aanleiding van de vernieuwingen, hadden zowel het publiek en de politiek,
als sommige delen van de pers er moeite mee dat de consequentie hiervan was dat televisiejournalisten zich autonomer gingen opstellen. Want bij de besproken veranderingen in
vorm, onderwerp en vraagstelling was het steeds de grotere autonomie van de redacteuren
die leidde tot ophef en debat.
Een van de belangrijkste consequenties van deze grotere autonomie was dat televisiejournalisten de positie van autoriteiten leken aan te tasten: door hun uitspraken op te
knippen en gelijk te stellen aan die van gewone burgers, door hun recht op ingrijpen ter
discussie te stellen, door hen in interviews te interrumperen en op ogenschijnlijk beschuldigende toon te ondervragen. Lang niet iedereen vond dat gepast. Maar in betrekkelijk
korte tijd wisten de redacteuren van met name Brandpunt en Achter het nieuws zich een
positie te verwerven waarin hun autonome werkwijze geaccepteerd raakte en zij gevreesd
werden als “almachtige televisiepresentatoren” en “mannetjesbrekers”.
Zonder twijfel speelden de glamouruitstraling en de nationale bekendheid die samenhing met het verschijnen op televisie daarbij een rol. En het is begrijpelijk dat ervaren
journalisten uit de krantenwereld, zoals Hofland, geïrriteerd reageerden op de plotselinge
status die televisiejournalisten verkregen. Maar kijkend naar de publieke opinie, wekt het
geen verbazing dat de programmamakers die de potenties van het medium met durf wisten uit te buiten en er het beste in slaagden de verwachtingen waar te maken, uiteindelijk
ook de meeste sympathie verwierven.
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Het journalistieke landschap

Nederlandse actualiteitenmagazines die, afgezet tegen BBC’s actualiteitenprogramma
Tonight, “onbevredigende vergaarbakken van schilderachtigheden en kuriositeiten” waren
of televisiejournalisten die zich, vergeleken met hun Britse en Amerikaanse collega’s, gedroegen als “blinde leerlingen” die het niveau van hun meesters maar niet konden bereiken – in het begin van de jaren zestig werden in toenemende mate dit soort vergelijkingen
met het buitenland gemaakt.64 En niet alleen door recensenten, ook door kijkers, aangezien items uit buitenlandse actualiteitenprogramma’s steeds vaker op de Nederlandse
televisie verschenen.
Zoals bleek uit het vorige hoofdstuk, vormde de daarin getoonde aanpak, zoals het
‘harde’ interview, een inspiratie voor Nederlandse televisiejournalisten. Het is de vraag in
welke mate de Nederlandse actualiteitenrubrieken kopieën waren van buitenlandse voorbeelden.
Bij het ontstaan van het ‘nieuwe’ genre van de kritische actualiteitenrubriek is het van
belang te kijken naar voorbeelden die vooral wat betreft de afbakening en invulling van dit
genre als inspiratie dienden. Drie vragen zijn daarbij van belang: Hoe zat het met de ontwikkelingen in de (televisie)journalistiek in zowel binnen- als buitenland? Welke elementen daarvan werden overgenomen en beïnvloedden aldus de vernieuwing van de Nederlandse televisiejournalistiek? En tenslotte: op welk moment gebeurde dat?
De lijnen die in Deel I en Deel II al zijn uitgezet, worden in dit hoofdstuk verder
doorgetrokken. Dat gebeurt steeds schetsmatig, waarna kort wordt ingegaan op wat men
van deze ontwikkelingen in Nederland vond en welke invloed ze hebben gehad op Achter
het nieuws – voor zover dat expliciet valt vast te stellen. Daarbij ligt de focus weer op de
periode 1959-1962, al is er ook aandacht voor relevante ontwikkelingen later in de jaren
zestig. Aan bod komen achtereenvolgens de buitenlandse televisiejournalistiek, enkele
vernieuwende binnenlandse televisieprogramma’s en de ontwikkelingen in de Nederlandse
pers.
Buitenlandse televisiejournalistiek

Kijkend naar de buitenlandse en vooral de Amerikaanse televisiejournalistiek, was de
erfenis van See It Now groot. Het programma van Ed Murrow en Fred Friendly werd
weliswaar gestaakt in 1958, maar had wel de toon gezet voor de onderzoekende en uitgesproken manier waarop Amerikaanse televisiejournalisten in het vervolg te werk zouden
gaan. Zoals al aangegeven in hoofdstuk 2, bepaalde See It Now lang de norm waaraan
andere journalistieke programma’s in de Verenigde Staten werden afgemeten. Qua format
en aanpak ging het er om zo realistisch mogelijk te zijn en duidelijke contrasten in het
verhaal neer te zetten, met een verslaggever die de kijker door de reportage heen leidde en
uiteindelijk ook een oordeel velde. Tegelijkertijd gingen sommige Amerikaanse program295
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mamakers, zonder de uitgangspunten van See It Now te verloochenen, zich afzetten tegen
die vorm en werkwijze.
Ze kregen daar begin jaren zestig ook relatief veel ruimte voor. Zoals beschreven,
leidde de schokgolf veroorzaakt door de quizshowschandalen in het voorjaar van 1959 tot
een nieuwe focus op inhoudelijke programma’s bij de Amerikaanse televisienetwerken. Zo
ging bij de CBS onder meer de documentairerubriek CBS Reports van Friendly van start.
Het televisieseizoen 1960-61 zag aansluitend een grote toename van journalistieke documentaires. NBC begon met NBC White Paper, een serie specials, en ABC kwam met haar
Close-Up-serie. Mede als gevolg daarvan zonden de drie netwerken in het televisieseizoen
1961-62 gezamenlijk meer dan 250 uur aan journalistieke documentaires uit.
Dat seizoen was het hoogtepunt. De rest van de jaren zestig liet een wat gemengder
beeld zien wat betreft de nieuws- en documentaire programma’s. Kenmerkend voor de
Amerikaanse televisiejournalistiek was de verdeling in televisiejournaals enerzijds en
nieuwsdocumentaires anderzijds. Het format van de actualiteitenrubriek kende men niet,
al was See It Now oorspronkelijk wel als zodanig opgezet. Pas eind jaren zestig, toen het
actualiteitenmagazine 60 Minutes van start ging, zou dat format weer terugkeren op de
65
Amerikaanse televisie. In de tussentijd zouden de toonaangevende televisiejournaals in
1963 een belangrijke formulewijziging ondergaan toen de lengte van de bulletins verdubbelde naar dertig minuten, zodat er inhoudelijk veel meer mogelijk werd.66 Dit dwong de
journalistiek-documentaire programma’s tot een nog sterkere focus op verhalen voorbij
het gewone nieuws.
Tijdens het presidentschap van John F. Kennedy (1961-1963) stak daarnaast een progressieve wind op en leek in de Verenigde Staten een nieuw elan te ontstaan. Het zou van
invloed zijn op de journalistiek-documentaire programma’s die al vanaf 1960 waren begonnen om te experimenteren met hun vorm en toonzetting.67
CBS Reports specialiseerde zich in achtergrondjournalistiek en maakte naam met haar
onderzoeksjournalistieke documentaires. Los van de reeds besproken Harvest of Shame
(1960) van Murrow, over het treurige lot van seizoensarbeiders, bracht zij bijvoorbeeld
Biography of a Bookie Joint (1961), een exposé over de werking van een illegaal gokhuis in
Boston, en Thunder on the Right (1963), een onderzoek naar extreemrechtse politieke
groeperingen in de Verenigde Staten. CBS zou in 1967 ook The Warren Report uitzenden,
een zeer uitvoerige, gedegen en spraakmakende reconstructie van de moord op John Ken68
nedy.
De NBC White Paper-serie, die zes keer per jaar werd uitgezonden, kwam minder frequent op het scherm dan de maandelijkse en later wekelijkse CBS Reports. Maar het doel
van de serie leek ambitieuzer: het programma wilde kwesties onderzoeken die samenlevingen dreigden te ondermijnen. Zo werd in de tweede aflevering, uitgezonden in mei 1960,
de strijd tegen segregatie behandeld door nauwgezet een incident te reconstrueren waarbij
een groepje zwarte Amerikaanse studenten weigerde een café in het zuidelijke Nashville te
verlaten. Hierbij pasten de programmamakers een meer subjectieve vertelstijl toe dan de
traditionele vorm, waarbij een verslaggever het verhaal vertelde. Het incident werd gereconstrueerd door middel van interviews met de zwarte en blanke Amerikanen die bij het
voorval betrokken waren geweest. Vervolgens werden via het zogenaamde cross-cut interview de elkaar tegensprekende getuigenissen getoond. In de montage van contrasterende
beelden en meningen lag ook de kracht van de serie.
Daarnaast maakte NBC White Paper naam met innovaties als het op de voet volgen van
een groep West-Berlijnse studenten die vrienden en familieleden hielpen ontsnappen uit
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Oost-Berlijn door een tunnel onder de Berlijnse muur te graven. De resulterende documentaire, The Tunnel (1962), bracht de ontsnapping van begin tot eind in beeld, maar was niet
geheel onomstreden aangezien NBC de bouw van de tunnel had helpen financieren. Toch
werd de spannend vormgegeven documentaire wereldwijd een groot succes.69
ABC’s Close-up-serie experimenteerde eveneens met een meer subjectieve aanpak. Hierbij werd getracht kijkers te laten ervaren hoe het leven van anderen was, in plaats van hen
daarover via een verslaggever of voice-over te vertellen. Het programma introduceerde de
cinéma vérité-aanpak – of direct cinema, zoals het ook werd genoemd – bij een groter publiek.
Cinéma vérité was een documentaire stroming die min of meer gelijktijdig in Frankrijk
en de Verenigde Staten ontstond, mede als gevolg van de opkomst van lichtgewicht 16mm
camera’s. In Frankrijk maakte de antropoloog Jean Rouch naam met zijn documentaire
Chronique d’un éte (1961), waarin ‘gewone’ Fransen aan het woord kwamen over de Franse
samenleving en gereflecteerd werd op de vraag hoe realistisch het getoonde beeld was.
Tegelijkertijd probeerden in de Verenigde Staten filmmakers als Richard Leacock,
Robert Drew en Albert Maysels door het loskoppelen van beeld- en geluidopnameapparatuur een grotere vrijheid te krijgen om de werkelijkheid vast te leggen. Doel was het
publiek te laten zien hoe dingen er in het echte leven aan toe gingen, in plaats van een
sociaal wenselijk beeld te schetsen of situaties te ensceneren. De Amerikaanse filmmakers
wilden de kijkers niet vertellen wat ze moesten vinden van een onderwerp, maar hen hun
eigen conclusies laten trekken. De getoonde beelden, plus begeleidende authentieke geluiden en gesprekken, moesten het werk doen. Dit leidde bij ABC’s Close-up-serie tot documentaires als Primary (1960), waarin de jonge democratische presidentskandidaat Kennedy en zijn tegenstrever Hubert Humphrey dicht op de huid werden gevolgd tijdens hun
verkiezingstournees, en Crisis: Behind a Presidential Commitment (1963), waarbij camera’s
vastlegden hoe een conflict tussen het Witte Huis en de gouverneur van Alabama over het
70
toelaten van zwarte studenten op de universiteit zich ontvouwde.
Terecht signaleerde het vakblad Television Quarterly in de herfst van 1962 dat bij de
Amerikaanse nieuwsdocumentaires een duidelijke verschuiving had plaatsgevonden van de
voice-of-doom-techniek – zoals die door Murrow en zijn collega’s in de jaren vijftig was
toegepast – naar een meer intense en subjectieve stijl van cameravoering en montage.71 Er
werd minder toegewerkt naar een standpunt en meer ruimte gelaten aan de kijkers om zelf
een mening te vormen.
Wat wel hetzelfde bleef, was de grote aandacht voor de narratieve kant van televisiejournalistiek. Reuven Frank, verantwoordelijk voor de nieuwsprogramma’s bij NBC en
betrokken bij de White Paper-serie, vatte deze aanpak in 1963 aldus samen in een interne
memo:
“Every story should, without any sacrifice of probity or responsibility, display the
actions of fiction, of drama. It should have structure and conflict, problem and
denoucement, rising action and falling action, a beginning, a middle and an end.
72
These are not the essentials of drama; they are the essentials of narrative.”
Deze narratieve aanpak, gericht op het uitbuiten van de dramatische aspecten van een
onderwerp, zou kenmerkend blijven voor de Amerikaanse stijl.
In Groot-Brittannië waren BBC’s Panorama en Tonight de twee programma’s die vanaf de
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tweede helft van de jaren vijftig de toon zetten wat betreft de televisiejournalistiek. Hun
aanpak had een duidelijke invloed op de ‘nieuwsexplosie’ op de Britse televisie in de jaren
zestig, waarbij nieuwe vormen werden ontwikkeld en televisiejournalistiek een prominent
onderdeel van het programma-aanbod werd. Ook hier gold dat de meeste nieuwe programma’s zich al dan niet bewust spiegelden aan of juist afzetten tegen de formats van
beide rubrieken.
Het variëren binnen het format begon al bij Panorama zelf. In 1961 trad voormalig
sportjournalist Paul Fox aan als eindverantwoordelijke en zijn aanpak was wat populairder
dan die van zijn voorganger. In de loop van de jaren zestig liet de redactie van Panorama
bovendien het magazineformat steeds vaker los en koos voor lange reportages of interviews
over één onderwerp. Aldus hoopte men de impact van het programma te vergroten en
zich te onderscheiden van de toenemende concurrentie.
Onder leiding van de opvolger van Fox, eindredacteur Jeremy Isaacs die was weggekocht bij het concurrerende actualiteitenprogramma This Week van ITV, ging Panorama
vanaf het voorjaar van 1966 regelmatig specials uitzenden. Deze aanpak bleek geen onverdeeld succes, aangezien het programma niet langer bovenop het nieuws leek te zitten en
het publiek zich langzaam van de prestigieuze actualiteitenrubriek begon af te keren. Panorama werd in toenemende mate ouderwets gevonden. Zoals een recensent schreef:
“Its unique authority has slipped away, its imitators outflanked it. It stands out
like a nice old hotel, dignified and rather formal, surrounded by new snazzy motels, snack bars, dives and discotheques, holiday camps and fly-by-night clubs. The
73
staff are first-rate, the guests distinguished, but the food is rather dull.”
De afnemende autoriteit van het programma werd veroorzaakt doordat men elders vernieuwende formats en een journalistieke aanpak ontwikkelde die de tijdsgeest beter leken
aan te voelen.74 Zo genereerde het populaire Tonight als spin off het al eerder genoemde
ophefmakende satirische programma That Was The Week That Was (1962-1963), dat in
weerwil van zijn korte bestaan veel invloed had op de houding van zowel journalisten als
publiek. Tonight zelf werd in 1965 opgevolgd door de actualiteitenrubriek 24 hours. Dit
dagelijkse programma werd ‘s avonds laat uitgezonden en concentreerde zich op analyse
en debat. Paneldiscussies over de actualiteit van de dag werden afgewisseld met reportages
en interviews. 24 hours was in dit opzicht serieuzer dan Tonight en focuste zich meer op
onderzoeksjournalistiek.
Datzelfde gold voor de grootste vernieuwer van de Britse actualiteitenprogramma’s in
deze periode: het door de noordelijke omroep Granada geproduceerde World in Action.
Dit wekelijkse programma ging in januari 1963 van start en werd met strakke hand geleid
door een Australische eindredacteur, Tim Hewat, die eerder zijn sporen had verdiend bij
Granada’s onderzoeksprogramma Searchlight. Het provocatieve World in Action zou naam
maken vanwege het onthullen van diverse schandalen en week duidelijk af van de bestaande televisieformats, zowel qua techniek als qua houding. Het werd niet vanuit de
studio gepresenteerd en er waren geen zichtbare verslaggevers of interviewers. De geïnterviewden spraken daarnaast rechtstreeks tot de camera en een voice-over leverde commentaar, somde feiten op en gaf duiding. Het programma werkte met kleine camerateams die,
gebruikmakend van nieuwe wendbare 16mm-camera’s, bijdroegen aan het gevoel van
75
directheid die het programma uitstraalde.
In elke aflevering stond een onderwerp, misstand of controversiële kwestie centraal en
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werd een niet te missen standpunt ingenomen. “World in Action had the appearance and
drive of a self-confident editorial”, constateerde de Britse programmamaker Norman
Swallow in 1966.76 Daarmee week het programma zichtbaar af van de Britse traditie van
actualiteitenverslaggeving waarbij steeds getracht werd feiten en meningen zo objectief
mogelijk te presenteren.
De inspiratiebronnen voor World in Action waren tweeërlei: het Amerikaanse filmnieuwsprogramma The March of Time (1935-1951)77, waarin het innemen van standpunten niet werd geschuwd, en de Britse tabloids Daily Mirror en Daily Express. Hewat, die
afkomstig was van de Daily Express, werd geïnspireerd door de directheid van de populaire
pers met hun heldere boodschap en sprekende beelden. Zijn nieuwe aanpak leverde zeer
betrokken en opwindende televisie op die er weliswaar niet erg gepolijst uitzag, maar juist
door die “fast and dirty look” aansloeg bij het publiek. Al spoedig wist World in Action
twee keer zoveel kijkers te trekken als Panorama.78
Elders in West-Europa bleek 1959 wat de televisiejournalistiek betreft een vruchtbaar jaar:
een trits van serieuze actualiteitenmagazines ging van start op de diverse Europese zenders.
Het eerste programma was het Franse Cinq colonnes à la une (RTF) dat in januari 1959
werd gelanceerd. In Zwisterland zond men vanaf november 1959 het vergelijkbare actualiteitenmagazine Continents sans visa (SSR) uit. En in België begon de franstalige zender
RTB eind 1959 met het televisiemagazine Neuf millions.
Van deze programma’s is Cinq colonnes de invloedrijkste geweest. Gestart door drie
journalisten van naam – waaronder Pierre Lazareff, de redactiechef van de populaire krant
France-Soir – en duidelijk geïnspireerd op Panorama, nam het magazine als eerste op het
Europese vasteland het innovatieve concept over van de onderzoekende journalist die
verslag deed van zijn bevindingen. Hierdoor werd de aanpak persoonlijker dan wat het
Franse publiek tot dan toe gewend was, al werden de kijkers nog steeds op een schoolmeesterachtige toon aangesproken. Het buitengewoon populaire programma werd geroemd en gevreesd om zijn vrijmoedig kritische en onafhankelijke houding, al was er wel
– zoals bij meer programma’s van de Franse staatsomroep – sprake van enige controle van
hogerhand. Daardoor was Cinq colonnes uiteindelijk toch vaak gouvernementeel en vermeed de redactie al te politiek-gevoelige binnenlandse onderwerpen.
De kracht van het programma lag vooral in de buitenlandse reportages. In de periode
1959-1962 confronteerde Cinq colonnes via vele reportages over de Algerijnse oorlog de
Franse kijkers met de minder fraaie kanten van de strijd. Daarmee wist het programma,
deels onbedoeld, twijfel te zaaien over de juistheid van het Franse beleid aldaar. De meest
befaamde buitenlandse documentaire die Cinq colonnes produceerde zou ‘La section Anderson’ (Peloton Anderson) van filmmaker Pierre Schoendoerffer worden. Uitgezonden in
februari 1967, toonde deze documentaire het zware dagelijkse leven van een Amerikaans
peloton in de jungle van Zuid-Vietnam tijdens de Vietnamoorlog. De rauwe cinéma véri79
té-stijl maakte veel indruk en de documentaire zou een jaar later een Oscar winnen.
In Duitsland bestond al sinds eind 1957 het gevarieerde actualiteitenprogramma Hier
und Heute (WDR). En in 1962 werd bij de ARD het bioscoopjournaal-achtige programma Anno omgevormd tot de actualiteitenrubriek Report. De meeste impact zou in deze
periode echter het politieke actualiteitenprogramma Panorama (NDR) hebben. Van start
gegaan in de zomer van 1961, viel het op door de non-conformistische en vrijmoedige
manier waarop eindredacteur en presentator Gert von Paczensky te werk ging. Beïnvloed
door de cultuur- en maatschappijkritiek van de Frankfurter Schule, was het Duitse Pano299
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rama veel ideologischer, geëngageerder en opiniërender dan haar Britse naamgenoot. Von
Paczensky schuwde de aanval niet, vooral niet waar het vermeend machtsmisbruik door de
regerende christen-democratische partij betrof. Hij werd al snel beschuldigd er subjectieve
links-intellectualistische inquisitiemethodes op na te houden. Het zou hem zijn baan
kosten. De hoeveelheid controverses die zijn programma veroorzaakte deed hem binnen
twee jaar de das om.80
De confrontatie met het buitenland

Wat wist men van al deze programma’s in Nederland? Om te beginnen met See It Now:
het Nederlandse publiek was enigszins bekend met het bestaan ervan en de rol die Ed
Murrow daarin vervulde. Niet alleen omdat de kranten schreven over zijn memorabele
McCarthy-uitzending, maar sporadisch werden ook onderdelen van zijn programma
vertoond in Nederland. Zo zond de NTS in juli 1954 een See It Now-reportage uit naar
aanleiding van een opstand in Oost-Berlijn een jaar eerder. De reportage was “naar onze
begrippen iets te vlot”, noteerde een recensent, maar gaf wel aardig inzicht in de methodes
81
van Murrow en de Amerikaanse televisie. Een uitzending over radioactiviteit van See It
Now, in 1958 op het scherm gebracht door de Vpro, kreeg eveneens een welwillend onthaal.82
De meeste lof ging evenwel uit naar de Amerikaanse documentaires die op de Nederlandse televisie verschenen. Murrows documentaire Harvest of Shame werd in juli 1961
door de KRO uitgezonden. Zijn persoonlijke en directe vorm van televisieverslaggeving
gaf het programma “zulk een dringende kracht dat men ook hier geboeid moet hebben
toegezien hoe de interviewer met zijn harde onomwonden vraagtechniek meestal rechtstreekse antwoorden uitlokte”, schreef De Telegraaf.83
Recensenten prezen verder onder andere de onthullende interviews in een CBSdocumentaire over de Franse president Charles De Gaulle, uitgezonden begin 1962, plus
het “scherp en zonder mededogen” aan de kaak stellen van rassenscheiding in de Verenigde Saten in een CBS-documentaire die in januari 1963 op de Nederlandse televisie kwam.
Ook de uitzending van NBC’s The Tunnel door de Vara, begin 1963, trok ruim de aandacht. En toen Primary in 1964 – vier jaar nadat de documentaire in de Verenigde Staten
was vertoond – door de Avro werd uitgezonden, schreven diverse kranten uitvoerig over
de nieuwe, revolutionaire filmmethodes waar dit soort “keiharde en authentieke” docu84
mentaires aan te danken waren.
Wat het Europese aanbod betrof, konden kijkers in het oosten van het land naar de
Duitse televisie kijken (tot 1960 was dat wegens het ontbreken van Nederlandse steunzenders ook het enige dat ze konden ontvangen) en in het zuiden naar de Belgische zenders. Ook werden de Nederlandse krantenlezers redelijk goed op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen op Europees televisiegebied. Vooral de Britse actualiteitenprogramma’s
werden gevolgd. Zo bood Het Vrije Volk haar lezers in 1958 in een groot artikel een kijkje
achter de schermen bij Tonight. Bewonderend werd geschreven over het jeugdig enthousiasme van de redactie, de met vaart gebrachte reportages en de “originele, razend-knappe”
interviews. “We houden in onze vraaggesprekken van eerlijke vragen”, legde de eindredacteur van Tonight aan de Nederlandse verslaggever uit. “Niet op een onbeschaamde of
85
onbeschofte manier, maar recht op de man af.”
Even lovend was de Nederlandse pers over de Franse rubriek Cinq colonnes die een nog
‘harder’ karakter zou hebben dan Tonight. Hoofdredacteur Pierre Lazareff slaagde erin zijn
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uitzendingen van een zeer onafhankelijk geluid te voorzien, schreef een recensent begin
jaren zestig. Zijn strenge selectie van onderwerpen en zeer kritische aanpak werden opmerkelijk gevonden.86
Ook World in Action trok de aandacht. Eind 1963 beschreef bijvoorbeeld de Friese
Koerier onder de kop “Nieuw soort journalistiek” wat de belangrijkste kenmerken van het
Britse programma waren: “het bijzonder hoge tempo, de nadrukkelijkheid, het uitgesproken standpunt, de onweerlegbare feiten en soms de naïviteit en over-simplificatie”. Het
programma, zo stelde de krant, brak met vele reeds gevestigde tradities van de televisie.87
Dergelijke ontwikkelingen en gebruiken gingen natuurlijk niet aan de redactie van Achter
het nieuws voorbij. Zoals elders in deze studie al meerdere malen is gesignaleerd, kwam een
deel van de inspiratie duidelijk van over de grens. “Je keek in het buitenland hoe de andere
actualiteitenrubrieken werden gebracht”, vertelde televisiesecretaris Rengelink achteraf.88
Wigbold volgde begin 1962 acht weken lang een regiecursus bij de BBC en raakte onder de indruk van de aanpak en toonzetting van Tonight. Ook bezocht hij verschillende
landen, zoals Duitsland en Frankrijk, om te bestuderen hoe de actualiteitenrubrieken
aldaar in elkaar zaten. En sinds zijn aantreden bij Achter het nieuws zond de rubriek veel
reportages van buitenlandse actualiteitenprogramma’s uit.
Zo bracht de redactie de eerste jaren regelmatig items uit bijvoorbeeld Cinq colonnes en
zond men later onder meer de eerder genoemde documentaire Peleton Anderson uit. Daarnaast sloot Achter het nieuws in 1964 aparte contracten met Tonight en Panorama, zodat
men eerste keus had uit de reportages van deze Britse programma’s. Dit tot chagrijn van
de andere omroepen die Achter het nieuws van concurrentievervalsing betichtten, al had
Brandpunt zelf ook enige tijd exclusieve contracten met ITN en This Week.Maar het chagrijn was niet geheel onbegrijpelijk: Achter het nieuws presenteerde inderdaad relatief veel
reportages van Panorama en Tonight in de eigen uitzendingen, soms wel meerdere keren
89
per maand. En sinds de zomer van 1964 was de redactie aangesloten bij een vanuit Brussel gecoördineerde pool van actualiteitenrubrieken met daarin het Duitse Report, het Oostenrijkse Horizont, het Italiaanse TV Sette, het Belgische Neuf Millions en het Canadese
Champ Libre. Hiervan nam de redactie vooral reportages van Neuf Millions en Report over.
Deze pool van actualiteitenrubrieken was mede van belang omdat er eens in de drie
maanden een bijeenkomst met eindredacteuren in Brussel was, plus een jaarlijks congres
waar alle redacteuren aan deelnamen. Daar werden items met elkaar besproken, plannen
ontwikkeld en vooral nieuwe ideeën opgedaan, herinnerde redacteur Hans Jacobs zich:
“Die internationale contacten waren in de jaren zestig, toen alles nog zo nieuw
was, een geweldige basis voor vernieuwingen. Je kon van elkaar te leren: op het gebied van de presentatie, op het gebied van voice-overs, noem maar op. Dat heeft
90
Achter het nieuws een geweldige stimulans gegeven.”
Omdat er bij de televisie veel internationale contacten waren, werden journalistieke werkwijzen ook snel overgenomen, vertelde Wigbold midden jaren zestig.91 Dit had gevolgen
op diverse niveaus.
Zo werd er goed gekeken naar de gehanteerde filmstijlen en de veranderingen daarin.
“Peloton Anderson was voor ons iets onbestaanbaars, dat ze zoiets konden maken”, aldus
Achter het nieuws-cameraman Huib de Ru in een terugblik. “We hebben naderhand die
stijl misschien wel een beetje overgenomen.”92 Ook de grondige onderzoeksjournalistieke
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aanpak van de Amerikanen werkte inspirerend. Achter het nieuws zond in juli 1967 een
bewerkte versie van The Warren Report van CBS uit, een week nadat het in de Verenigde
Staten was vertoond. De uitzending was indrukwekkend, herinnerde regisseur Wim Bosboom zich, en smaakte naar meer.93
De veranderende houding ten opzichte van autoriteiten werd eveneens voor een belangrijk deel ingegeven door de buitenlandse televisie, stelde redacteur Bas Roodnat achteraf:
“Bij de televisie keek je meer naar het buitenland dan op de krant. [De Britse televisiejournalisten] waren al eerder dan wij ervan doordrongen dat het onzin was om
excellentie te zeggen of om überhaupt onderdanig te doen tegenover de autoriteiten. Dat voorbeeld heeft een rol gespeeld. Op een gegeven moment besloten we:
94
We zeggen geen excellentie meer, we zeggen meneer.”
De Britse aanpak beïnvloedde niet alleen de televisiejournalistiek in Nederland, maar het
hele vakgebied, meende Gijs Stappershoef, destijds adjunct-hoofd van Vara’s televisiedienst. “De belangrijkste impuls die de televisie aan de journalistiek gegeven heeft, is de
confrontatie met het buitenland.”95
Vrijwel alles wat uit Groot-Brittannië kwam werd als inspiratiebron beschouwd. Maar
de belangrijkste inspiratiebron was zonder twijfel BBC’s Panorama. Dat werd destijds
regelmatig door de Vara-bestuurders en -afdelingshoofden gezegd en ook door alle redacteuren van Achter het nieuws, terugkijkend op de begintijd, benadrukt. Panorama was voor
de redactie de heilige kerk. Die invloed strekte zich uit over allerlei terreinen, van format
en cameravoering tot onderwerpkeuze en invalshoek.96
Dat bleek al uit de de basisformule van Achter het nieuws sinds begin 1963, die een variatie op het Panorama-format was. En toen Panorama vanaf het voorjaar van 1966 regelmatig specials ging uitzenden, ging Achter het nieuws binnen een halfjaar hetzelfde
doen. Ook de scherpe wijze van vraagstelling werkte, zoals al eerder is betoogd, inspirerend. “Ik zal ongetwijfeld beïnvloed zijn door de interviewstijl van Panorama”, verklaarde
Wigbold achteraf.97
Al kreeg niet alles blindelingse navolging. Wigbold ging in 1962 tijdens zijn regiecursus bij de BBC een keer in de studio in discussie met de grand dame van Panorama, Grace
Wyndham Goldie, naar aanleiding van een interview met de minister van een klein Afrikaans staatje. Die wilde niet antwoorden op een vraag, waarop de interviewer hem nog
een keer stelde, zonder succes. Wigbold:
“Maar toen deed hij het de derde keer en toen dacht ik: dat vind ik overdreven. Er
is nu voor iedereen vastgesteld dat die man er niet over wil praten, dat hij er omheen draait. Maar Wyndham Goldie vond: we moeten hem een beetje de les lezen.
98
Ze werd daar echt kwaad over.”
Achter het nieuws was dus weliswaar in grote lijnen gemodelleerd naar Panorama, dat
betekende niet dat de actualiteitenrubriek een kloon was van het Britse actualiteitenprogramma. Daarvoor waren er teveel andere invloeden, deels uit het buitenland.
Hoezeer die buitenlandse programma’s inwerkten op de Nederlandse aanpak, laat zich
demonstreren aan de hand van tal van concrete voorbeelden. Om te beginnen met de
‘methode Wigbold’ waarmee de eindredacteur als beginnend documentairemaker naam
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maakte. “Ik heb gekeken hoe andere goede mensen in het buitenland documentaires
maakten, voor zover dat mogelijk was”, vertelde Wigbold in een terugblik. “Je mag niet
jatten, maar je mag wel van mensen leren.”99
Wigbold hoefde daarvoor niet de grens over. Murrows Harvest of Shame werd op 10
juli 1961 uitgezonden op de Nederlandse televisie. Twee dagen later meldde Wigbold in
een kranteninterview, gevraagd naar zijn plannen als documentairemaker, sterk voorstander te zijn van “de harde journalistiek en de harde documentaire”.100 En zijn eerste documentaire over de woningnood, die drie maanden later werd uitgezonden, toonde qua stijl
en vraagstelling veel overeenkomsten met Harvest of Shame. Niet alleen in de vergelijkbare
dialectische montage van beelden, maar ook wat betreft de kritische ondervraging van alle
betrokkenen en de duidelijk geprofileerde stellingname. De ‘methode Wigbold’ was sterk
schatplichtig aan de ‘methode Murrow’.
Een ander voorbeeld: op 22 oktober 1964 zond ITV’s This Week op de Britse televisie
een lange reportage uit over homoseksuelen in Groot-Brittannië waarin vijf mannen werden geïnterviewd over hun leven, zonder dat hun gezichten in beeld werden gebracht.
Daarnaast ging de uitzending in op de situatie in Nederland, waar homoseksuele handelingen tussen volwassen mannen niet illegaal was – dit in tegenstelling tot de Britse situatie. Er werden beelden getoond van een volle dansvloer bij sociëteit De Schakel in Amsterdam en COC-voorzitter Benno Premsela vertelde over de problematiek van homosek101
suelen in Nederland.
De gelijkenis met de uitzending van Achter het nieuws over Nederlandse homoseksuelen die ruim twee maanden later in december 1964 werd uitgezonden, is treffend. Achter
het nieuws zond in deze periode heel incidenteel ook reportages van This Week uit, dus
men moet op de hoogte zijn geweest van de inhoud van het programma. De reportage van
Bas Roodnat was weliswaar geen exacte kopie, maar gelet op de grote overeenkomsten zal
de reportage van This Week een belangrijke inspiratiebron zijn geweest.
Dat lijkt ook te gelden voor de reportage van This Week over abortus, uitgezonden in
Groot-Brittannië in februari 1965. Hierin vertelden verschillende Britse vrouwen, deels
frontaal in beeld gebracht, over hun ervaringen met abortus en de illegale abortuspraktijken. “The programme faced the challenge head on, not with reasoned argument but with
the unvarnished narratives of the women involved”, constateerde de Britse mediahistoricus Patricia Holland in haar studie naar This Week. Het was een stijl die geïnspireerd leek
102
door World in Action.
Deze aanpak is ook duidelijk terug te zien in de special van Achter het nieuws over
abortus, uitgezonden in maart 1967. Dat was weliswaar twee jaar later en bovendien
vormden in die special de bekentenissen van de vrouwen slechts een onderdeel van de
uitzending, maar ook hier is de gelijkenis treffend.
Er zijn veel meer van dit soort vergelijkingen te maken. Zo was de grotere aandacht
die Achter het nieuws vanaf de herfst van 1964 ging besteden aan lichtere onderwerpen en
life style deels geïnspireerd op Tonight. Ook toonde de cinéma vérité-aanpak bij de verslaggeving over het PvdA-congres in 1969 verwantschap met de wijze waarop zowel Primary
als Peloton Anderson waren gemaakt. Tevens zijn er overeenkomsten in de uitvoerige wijze
waarop The Warren Report een historische gebeurtenis reconstrueerde en hoe Achter het
nieuws de oorlogsmisdaden in Indonesië in kaart probeerde te brengen.
Slechts in een enkel geval ging het om rechtstreekse imitaties van buitenlandse voorbeelden. Men kan eerder spreken van buitenlandse inspiratie die vertaald werd naar de
Nederlandse situatie. Maar dat de hierboven aangehaalde voorbeelden invloed hebben
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gehad op de redacteuren van Achter het nieuws en een rol hebben gespeeld bij de invulling
van het genre, is onmiskenbaar.
Nederlandse televisieprogramma’s

De Nederlandse televisiepraktijk was aanvankelijk geënt op de radio. Bij de Nederlandse
radio was de programmering in de jaren vijftig, toen de radio qua populariteit op haar
hoogtepunt was, voornamelijk niet-controversieel en mainstream. Radio had vooral een
verstrooiingsfunctie en was gericht op het grote publiek. De programmering sloot daarbij
aan.
Naar verhouding zond de Vara nog de meest vernieuwende radioprogramma’s uit, wat
te maken had met het streven van de Vara-bestuurders om hun omroep een ‘moderne’
103
uitstraling te geven. Men bracht zeer succesvolle series als het hoorspel De Familie Doorsnee (1952-1958) en het op Amerikaanse formats geïnspireerde amusementsprogramma
Showboat (1952-1957). Daarnaast gaf de Vara-leiding ruimte aan jongere programmamakers om wat meer te experimenteren. Spraakmakend was de reeds in hoofdstuk 8 aangehaalde radioserie Signalementen van het ik (1961) van Gabri de Wagt, vol met persoonlijke
verhalen en verlangens van gewone mensen. En het satirische radioprogramma Marimba
(1957-1964) van De Wagt trok door de provocerende wijze waarop het de actualiteit
onder de loep nam eveneens de aandacht.
Die wens om een moderne omroep te zijn die ruimte gaf aan kritische geluiden ligt
ook aan de basis van het enthousiasme waarmee het Vara-bestuur in 1963 het idee van
een satirisch televisieprogramma omarmde. Dat Zo is het toevallig ook nog ‘s een keer zóveel
ophef zou veroorzaken als het deed, kon men aan de start niet helemaal voorzien. Maar
het bestuur wist in grote lijnen waar men aan begon. Adjunctchef van de televisiedienst
Stappershoef waarschuwde de Vara-leiding tevoren dat, als het programma echt goed
wilde zijn, ze “ontzettend veel gesodemieter” zouden kunnen krijgen. Zowel Varavoorzitter Jaap Burger als televisiesecretaris Rengelink gingen niettemin akkoord. Zoals
Burger verklaarde: “Daar krijgen we nog veel gelazer mee, maar we moeten het wél probe104
ren.”
Dat Zo is het kritisch zou zijn, kon niemand ontgaan. “‘Zo is ‘t toevallig...’ wil ‘t harde
voorbeeld geven” stond bij de start van het programma in november 1963 als kop boven
een kranteninterview met Zo is het-eindredacteur Wigbold. “Wij willen een antiautoriteits-programma, wij zijn tegen schijnheiligheid, tegen stupiditeit, tegen een sentimenteel gedoe”, verklaarde de eindredacteur. Voor het uiten van onverbloemde kritiek
was het Nederlandse klimaat niet gunstig, erkende Wigbold. Maar Zo is het wilde niemand sparen. Zelfs de paus was niet taboe voor de programmamakers. Wigbold: “Wat
105
bespot en aangevallen moet worden, nou, dat doen we.”
Binnen de Vara – met name onder de jongere programmamakers – en in linkse kringen kreeg Zo is het een enthousiast onthaal. Vara’s Programma Adviesraad toonde zich na
de start een uitgesproken voorstander van het programma:
“Een uitzending met het karakter van Zo Is Het onderstreept in de eerste plaats, en
dan letterlijk met opvallende zichtbaarheid, hoezeer de vrijheid van meningsuiting
door ons stelsel van onafhankelijke omroeporganisaties kan worden gegarandeerd.
Bovendien komt dit programmagenre stellig ook in hoge mate tegemoet aan het
verlangen naar werkelijke openheid, dat immers in ons tijdsgewricht kenmerkend
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genoemd mag worden voor het denken van een groeiend aantal Nederlanders.”106
De Adviesraad was echter niet blind voor de risico’s van ontsporingen bij een dergelijke
rubriek; ontsporingen die vervolgens door de “altijd attente tegenstanders van de Vara”
zouden worden gebruikt om felle actie te voeren tegen zowel de omroep als de socialistische beweging. Dat bleek maar al te zeer bij de enorme ophef rond ‘Beeldreligie’ in januari
1964.107
Als gevolg daarvan werd de controle vanuit de omroep op de inhoud van het programma verder verscherpt. Het was Wigbolds rol ervoor te zorgen dat de programmamakers niet té ver gingen en hen tegelijkertijd enige ruimte te bieden. Wigbold:
“Mijn specifieke taak was om tegen de jongens te zeggen: nou, moet dat nou, kan
het niet een beetje minder? En om tegen de Vara te zeggen: ja hoor eens, als je zo’n
programma wilt dan loop je risico’s.”108
En zoals duidelijk mag zijn uit de korte schets van Zo is het in hoofdstuk 7, betekende die
extra controle niet dat het programma veel aan scherpte verloor. De redactie gedroeg zich
zo autonoom mogelijk. Dit zou ook uiteindelijk leiden tot stopzetting van het programma
in maart 1966.
Uiteindelijk zijn in totaal 21 afleveringen gemaakt, verspreid over drie televisieseizoenen. Hierin werd naar hartenlust de spot gedreven met de gevestigde burgerlijkheid, de
zedenmeesters, De Telegraaf, politici aan linker- en rechterzijde, de kerk en alles wat de
redacteuren voor schijnheilig hielden en zich manifesteerde als – in de woorden van de
redactie – “ledig Gezag, ledige Autoriteit, ledige Traditie, ledige Norm en ledige Leefre109
gels”. Het programma was doorgaans ongenuanceerd, scherp en bijtend. Vaak met
humor, maar niet altijd – sketches waren soms ook flauw, dun of uitgesproken kinderachtig. Maar Zo is het liet niemand onberoerd. En zelfs de mensen die fel tegen het programma gekant waren, bleven vaak kijken. Het meest treffend werd dat geïllustreerd door een
befaamde cartoon van een man die thuis voor de televisie zit en naar zijn vrouw roept:
“Mien, kom gauw kijken. ‘t Is weer kwetsend.”110
Wat de Nederlandse televisiejournalistiek betreft, is het duidelijk dat de stagnatie van het
NTS Journaal vanaf circa 1961 veel ruimte liet voor de andere omroepen om werk te
maken van hun actualiteitenprogramma’s. De vernieuwingen op dat terrein kwamen
aanvankelijk vooral van de KRO. Op zich opmerkelijk, omdat de katholieke omroep lang
een nogal behoudend imago had. Maar de komst, in de zomer van 1961, van de jongere
en progressievere voorzitter Harry van Doorn, die oog had voor de waarde van een
spraakmakende actualiteitenrubriek, creëerde ruimte voor het doorvoeren van enkele
ingrijpende wijzigingen bij het bestaande actualiteitenmagazine.
Er is elders in deze studie al veel gezegd over het ‘nieuwe’ Brandpunt. Geïnspireerd
door het Franse Cinq colonnes en qua format en werkwijze gebaseerd op het Britse Panorama, maakte het programma onder leiding van Richard Schoonhoven vanaf eind 1962
snel naam als de “belangwekkendste” actualiteitenrubriek. “We hebben ons gefocust op de
inhoud en gingen te werk volgens de normen die ik had geleerd bij de krant”, vertelde
111
Schoonhoven in een terugblik.
Onder televisierecensenten was er veel enthousiasme en lof voor de vernieuwde rubriek. Deels kwam dat omdat men aangenaam verrast was dat deze vernieuwing juist bij
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de KRO plaatsvond. Wellicht bestond de neiging, schreef televisierecensent Nico
Scheepmaker begin 1964, “om Brandpunt daarom zo hoog aan te slaan, omdat men geneigd is de vrijmoedigheid van deze rubriek, ook in zake katholieke kwesties, als iets onverwachts, iets verfrissend te ervaren, terwijl men van de Vara niet anders verwacht.”112
De overige omroepen hadden in de jaren zestig veel minder opvallende actualiteitenrubrieken. Ncrv’s Attentie (vanaf 1967 Hier en nu) was een weinig uitgesproken, zachtaardige en keurige rubriek. Een al te kritische aanpak werd niet op prijs gesteld door het
bestuur van de Ncrv. Toen eindredacteur Dick Houwaart commentaar had op de politieke koers van de aan de Ncrv gelieerde CHU, moest hij in 1966 het veld ruimen.113
Ook het actualiteitenmagazine van de Avro, Flits, en de actualiteitenrubriek Avro’s Televizier waren relatief kleurloos omdat de Avro als ‘algemene’ omroep politiek gevoelige
onderwerpen en uitspraken vermeed. Avro’s Televizier ging pas meetellen aan het eind van
de jaren zestig toen Wibo van der Linde eindredacteur werd en het format werd gemoderniseerd, geïnspireerd door Amerikaanse nieuwsshows.
Bij de Vpro ten slotte zond men vanaf 1964 een documentair getint actualiteitenprogramma uit, maar de kleine omroep zou zich pas vanaf 1967 gaan onderscheiden met
vernieuwende en spraakmakende programma’s als Hoepla, met daarin een naakte Phil
Bloom en onthullende cinéma vérité-achtige reportages, en – nog later – Berichten uit de
114
samenleving en Het Gat van Nederland. Elementen van de non-conformistische en experimentele Hoepla-aanpak sijpelden wel door in diverse actualiteitenrubrieken, maar het
programma speelde geen rol in het ontstaan of de afbakening van het genre.
Nieuwe normen

De vraag is welke invloed Zo is het en Brandpunt hebben gehad op de redactie van Achter
het nieuws. Om Zo is het kon niemand heen. Zonder twijfel is dit ophefmakende satirische
programma vanuit cultuurhistorisch perspectief een van de meest belangrijke programma’s op de Nederlandse televisie geweest. Het was vernieuwend omdat het, vergelijkbaar
met BBC’s Tonight, toonde dat televisie ook op een minder formele en lossere manier
gemaakt kon worden. En het was belangrijk omdat het programma met zijn sarcastische
en anti-autoritaire aanpak een groot publiek nogal plompverloren kennis liet maken met
nieuwe culturele en deels ook politieke normen die in kleinere kring al langer opgeld
deden. Die nieuwe normen leidden weliswaar tot tegenreacties en verzet, maar resoneerden tegelijkertijd bij zowel jongere als oudere generaties die kritisch stonden tegenover
aspecten van de Nederlandse samenleving. Op die manier sterkte Zo is het hen in hun
behoefte aan minder bekrompenheid en meer openheid. Het programma baande als het
115
ware het pad daarnaar toe.
Die invloed zag men in die tijd zelf ook al. In een verklaring die televisiesecretaris
Rengelink in maart 1966 op de televisie aflegde naar aanleiding van de stopzetting van Zo
is het, beschreef hij de belangrijke bijdrage die het programma volgens hem had geleverd:
“Het hekelde heilige huisjes, die vaak schijnheilige huisjes waren geworden, het
spotte met vergane tradities, het kritiseerde het onjuiste gebruik van gezag, het kon
op scherpe, soms schokkende wijze de aandacht vestigen op verschijnselen die men
116
in het gewone leven graag in de duisternis houdt.”
Vara’s Programma Adviesraad concludeerde bij het einde van Zo is het dat het programma
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taboedoorbrekend was geweest. Het was er de oorzaak van dat over verscheidene zaken
opener en genuanceerder gediscussieerd kon worden dan vroeger.117
Anderen trokken eveneens die conclusie. In hun onderzoek naar de ophef rond ‘Beeldreligie’ concludeerden politicoloog Hans Daudt en historicus Ben Sijes in 1966 dat Zo is
het een sfeer had gecreëerd waardoor het mogelijk was geworden om over de meest controversiële zaken een oordeel te geven. Kijkers raakten dankzij het programma ermee
vertrouwd dat ze op televisie schokkende, confronterende of uitgesproken kritische dingen
te horen konden krijgen.118 Het belang van Zo is het lag ook in het feit dat voor het eerst
het taboe rondom het Oranjehuis werd doorbroken, signaleerde schrijver Harry Mulisch
in 1966. Daarmee werd volgens hem “de lakeienmentaliteit van de hele Nederlandse pers
op dit punt” aangetoond.119
Al met al was het maatschappelijk belang van het programma groot. “Ik denk dat het
heeft bijgedragen aan een versterking van de openheid en de kritiek op de autoriteiten”,
stelde ook Wigbold in een terugblik. “De angst voor ‘dat mag eigenlijk niet, dat kan je
niet zeggen’ heeft het duidelijk beïnvloed.”120 Of het programma rechtstreeks van invloed
is geweest op Achter het nieuws vond Wigbold achteraf lastiger te bepalen.
“Misschien heeft het de behoefte die er op een gegeven moment bij Achter het
nieuws was om taboes te doorbreken gestimuleerd. Maar dat is altijd heel moeilijk
na te trekken.”121
Het heeft wel de ruimte die Achter het nieuws bij de Vara kreeg om zich kritisch op te
stellen tegenover autoriteiten verder vergroot.
Want Zo is het was duidelijk van invloed op de houding van de Vara-leiding. Het programma daagde de Vara uit tot een koerswijziging in de richting van een culturele voorhoede, stelde historicus Ido Weijers.122 In hoofdstuk 8 is al de toespraak aangehaald waarin
Rengelink in 1964 de Verenigingsraad waarschuwde dat de leden niet al te zeer moesten
vasthouden aan oude denkbeelden, zeker niet bij televisie, een medium waarin vaak meer
durf aanwezig was dan elders – waarbij de televisiesecretaris expliciet aan Zo is het refereerde. En als het zoeken naar meer openheid en “moderne vormen” weerstanden opriep,
moest de Vara die maar aanvaarden en weerstaan, betoogde Rengelink.123
De felle reacties die Zo is het opriep, confronteerden de Vara-leiding nadrukkelijk met
de intense afkeer en zelfs haat die leefde bij een deel van de Nederlandse bevolking tegen
de socialistische beweging in het algemeen en hun omroep in het bijzonder. Als gevolg
daarvan werd het bestuur strijdlustiger en meer bereid de confrontatie aan te gaan – al
bleef men oog houden voor de gevoeligheden van het publiek.124
Een ander gevolg van Zo is het dat in dit kader relevant is, is dat het niet alleen van de
betrokken redacteuren, maar ook van eindredacteur Wigbold een omstreden bekendheid
maakte. Wigbold werd gehekeld in gedichten, uitgescholden in brieven, krantenartikelen
en commentaren, en thuis bedreigd – in die mate dat hij zelfs een tijdje politiebescherming kreeg.125 Ook al was zijn rol in het programma betrekkelijk, het publiek associeerde
hem wel met de contraire houding die Zo is het kenmerkte. Dat bepaalde mede Wigbolds
uitstraling en daarmee ook de uitstraling van alle andere programma’s waarbij hij betrokken was.
De invloed van Brandpunt is wat minder eenduidig vast te stellen. Het is duidelijk dat het
programma al eerder dan Achter het nieuws de omslag maakte van een min of meer vrij307
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blijvend actualiteitenmagazine naar een serieuze actualiteitenrubriek. Die voorsprong wist
het programma ook enige tijd vast te houden. Maar dat betekende niet dat Achter het
nieuws een navolger was van het ‘nieuwe’ Brandpunt; de ideeën over de soort actualiteitenrubriek die Achter het nieuws zou kunnen zijn circuleerden al langer bij de Vara.
Bij de socialistische omroep vonden sommigen het KRO-programma in het begin, na
de formulewijziging, wel van een hoger niveau. Brandpunt was eerder goed dan Achter het
nieuws, oordeelde Rengelink in een terugblik.
“Brandpunt had een presentatie die bijzonder aantrekkelijk was: vrij snel, goed ge126
bracht, leuke uitsmijters. Ik heb een tijd gehad dat ik ze beter vond.”
De kwaliteit van Brandpunt was ook constanter, meende cameraman De Ru achteraf.127
En de wijze waarop de redactie onderwerpen bracht was vaak doordachter dan wat Achter
het nieuws deed, constateerde oud-redacteur Leo Kool. “Ik vond dat wij gemakzuchtig
waren.”128 Brandpunt was bovendien minder politiek, aldus Wim Bosboom. “Ze brachten
een rubriek die een vooruitstrevende adem had, maar het werd niet zo expliciet gezegd.”129
En de redacteuren maakten zich eerder los uit hun zuil, stelde Postema in een terugblik.
“Al waren ze KRO, ze waren minder KRO dan wij Vara waren. Die Brandpuntjongens waren libertijnser, losser.”130
Maar als Brandpunt al beter werd gevonden, werd dat slechts tandenknarsend toegegeven.
Wigbold was jaloers op Brandpunt, meende Postema.131 Voor Wigbold was Schoonhoven
de te kloppen man. “Die twee gingen als een soort rooms-rode coalitie in de televisie aan
de gang”, herinnerde Stappershoef zich.132 Ze vertrouwden elkaar niet helemaal, maar
beoefenden wel hetzelfde vak en leidden vergelijkbare rubrieken, waardoor ze regelmatig
met elkaar te maken hadden. Het resulteerde in een professionele omgang, gekoppeld aan
een verwoede concurrentie tussen beide programma’s. Jacobs: “Er werd heel goed naar
elkaar gekeken.”133 Brandpunt moest verslagen worden, zo vatte De Graaf de houding
achteraf samen.
“Als Wigbold bij Brandpunt iets zag dat wij niet hadden, nou pfffff..... Niet dat je
straf kreeg, maar hij zat er toch met een chagrijnige kop bij. En wij zelf ook. Er
werd heel fel geconcurreerd.”134
Dat signaleerde Het Vrije Volk ook eind 1963. “Wigbold volgt de rubriek van zijn KROcollega’s gespannen, altijd met het doel zich zonodig te revancheren.”135 Als Brandpunt
zich met een uitzending onderscheidde, werd er volgens Postema uren op de redactie van
Achter het nieuws gesproken “over alle mogelijke onderwerpen die we zo voortreffelijk
zouden maken dat we ‘die gasten’ op de knieën zouden krijgen.”136 In dat opzicht probeerden de redacties elkaar steeds te overtroeven.
“Een concurrent van formaat”, noemde Schoonhoven Achter het nieuws ook in zijn
memoires. Een concurrent die bovendien binnen de KRO het besef deed toenemen wat
het belang van een controversiële rubriek was voor de uitstraling van een omroep.137 De
aandacht die grensoverschrijdende reportages of interviews trokken, overviel de redacteuren bij Brandpunt en Achter het nieuws aanvankelijk. Maar ze zochten die grenzen steeds
doelbewuster op. “De concurrentie ging om de wijze waarop je vernieuwend en spraak308

DEEL III

—

DE FACTOREN

makend was en daarmee de krant haalde”, stelde Piet te Nuyl, destijds hoofd van Vara’s
televisiedienst.138
Dat laatste werd uitermate belangrijk gevonden. Een voorbeeld: toen Brandpunt in
maart 1963 in het nieuws kwam vanwege het interview met de omstreden Franse politicus
Bidault, besloot de redactie van Achter het nieuws, die het interview zelf had willen uitzenden, uit frustratie over de scoop van hun concurrent een interview met een eveneens omstreden leider van de Amerikaanse nazibeweging uit te zenden. Helaas voor hen was de
ophef daarover aanzienlijk kleiner.139
De concurrentie speelde soms ook een rol bij het besluit om in het buitenland reportages te maken. “Als Brandpunt had gescoord met een buitenlandse reportage, dan moesten wij zo nodig ook weer”, herinnerde Wigbold zich.140 Hetzelfde gold de zogenaamde
uitsmijters: snedig bedoelde one liners of woordspelingen aan het eind van de uitzending.
Brandpunt begon er in 1963 mee, Achter het nieuws nam het al snel over. Ze gingen soms
over de hoofden van de kijkers heen, gericht als ze waren op het aftroeven van de concurrerende collega’s in gevatheid.141 Het kan daarnaast ook bijna geen toeval zijn dat het
eerste interview in Achter het nieuws met een fractievoorzitter van een andere partij dan de
PvdA, te weten het interview met VVD-leider Molly Geertsema in maart 1965, volgde op
de succesvolle start van Brandpunts parlementaire rubriek Vanavond in Nieuwspoort een
maand eerder.142
De invloed van Brandpunt was dan ook vooral daarin gelegen: het dwong de redactie
van Achter het nieuws steeds op zoek te gaan naar manieren om de grote concurrent te
verslaan en zich van Brandpunt te onderscheiden. De focus lag daardoor op onderwerpen
waarmee de actualiteitenrubriek kon scoren, met af en toe een aanpak die afwijkend was.
Dat was des te noodzakelijker omdat de twee programma’s in wezen erg op elkaar leken.
Niet verwonderlijk, aangezien ze allebei wat betreft het format en journalistieke uitgangspunten gebaseerd waren op hetzelfde grote voorbeeld: BBC’s Panorama. Het verschil zat
in de toonzetting, die bij Brandpunt rustiger en genuanceerder was, en de diversiteit van
onderwerpen, die bij Achter het nieuws ruimer bleek.
De Nederlandse pers

Tot slot verdient de rol die de Nederlandse pers heeft gespeeld bij de vernieuwing van de
Nederlandse televisiejournalistiek aandacht. Zoals geschetst in hoofdstuk 3, waren tegen
het eind van de jaren vijftig twee belangrijke ontwikkelingen zichtbaar in de pers.
Ten eerste kwam bij een divers palet aan kranten en weekbladen een beweging richting een meer ongebonden houding op gang. Rond 1960 sloeg de stemming op sommige
redacties om en werd de vanzelfsprekendheid van de institutionele banden en de gehoorzaamheid aan autoriteiten steeds vaker bediscussieerd.
In de tweede plaats was er sprake van een inhoudelijke vernieuwing die vooral zichtbaar
werd bij Het Parool, de Volkskrant, Het Vrije Volk, De Telegraaf en het Algemeen Handelsblad.
Duidelijk geïnspireerd door de Angelsaksische aanpak, werd zowel de opmaak als de inhoud
van kranten opgefrist. Artikelen werden directer en luchtiger, het beeld kreeg een prominentere plek, de nieuwsagenda werd verbreed en de focus richtte zich meer op botsende meningen en het brengen van primeurs. Tevens werden de kranten uitgebreid: er kwamen showbizz-pagina’s, servicerubrieken en zelfs aparte katernen, zodat er ook meer aandacht kon
worden besteed aan de achtergronden van het nieuws en features.
Heeft televisie invloed gehad op de geschetste veranderingen en de grotere zelfstandig309
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heid van de pers? Die vraag is niet makkelijk te beantwoorden, stelt pershistoricus Paul
Koedijk. Toch lijkt het waarschijnlijk dat zowel de verdieping als de verlevendiging die bij
de kranten zichtbaar werd mede een gevolg was van de concurrentie van televisie. Het
nieuwe medium speelde zodoende een rol in het veranderingsproces dat de pers vanaf de
late jaren vijftig begon door te maken. Door de opkomst van televisie moest de schrijvende pers zich bezinnen op haar functie en werden kranten wel gedwongen zich te ontwikkelen. “In ieder geval werd de noodzaak versterkt om kritisch en afstandelijk naar het
eigen functioneren te kijken”, aldus Koedijk.143
De aandacht richtte zich vooral op de mogelijke aantrekkingskracht die televisie als
nieuws- en informatiebron op het publiek zou hebben, ten koste van de kranten. Ging het
nieuwe medium het oude verdringen? Vanaf 1958 voerden Nederlandse journalisten daar
steeds vaker bezorgde discussies over, leidend tot diverse rapporten en congressen over de
vraag hoe de krant zich moest opstellen.144
Er waren een paar positieve geluiden. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
Nederlandse Journalisten Kring (NJK) in 1959, wees de voorzitter van de NJK in zijn
jubileumspeech op de stimulans tot openbaarheid die was uitgegaan van de televisie.145 Dit
had echter ook een keerzijde. De hoofdredacteur van Het Vrije Volk, die vanaf begin jaren
zestig het abonneetal van zijn krant sterk zag teruglopen, constateerde in 1964 dat media
als televisie de keus voor een krant uit de eigen zuil ondermijnden.
“Vooral de televisie doorbreekt het isolement. Dat werkt wat meer gevoel voor de
betrekkelijkheid van vele overtuigingen in de hand. Men wordt zoal niet kritischer,
dan toch zelfstandiger in oordeel.”146
Daarnaast leek de televisie de pers steeds vaker in aanzien te overtroeven. In een van de
vele rapporten over het onderwerp concludeerde Friese Koerier-hoofdredacteur Laurens ten
Cate midden jaren zestig dat kranten steeds meer overvleugeld werden door televisie.
“Vooral de actualiteitenrubrieken in de televisie fungeren als ‘nieuwsmakers’”, stelde Ten
Cate.147 Belegen zaken, die al eerder waren aangekaart in de pers, kregen weer actuele
waarde als de televisierubrieken er aandacht aan gingen besteden. Vervolgens werden die
onderwerpen door het publiek gebruikt als criterium om te beoordelen of hun kranten wel
actueel genoeg waren.
Dit fenomeen, waarbij wat er bij de televisie gebeurde als urgenter en zwaarwegender
werd beoordeeld dan wat de pers presteerde, viel ook anderen op. Naar aanleiding van een
commentaar van Brandpunt-redacteur Frits van der Poel over de bekering van prinses
Irene naar het katholieke geloof, schreef televisierecensent Scheepmaker begin 1964:
“Waarom denken we: Tjonge, tjonge, die Frits van der Poel durft het toch maar
even te zeggen!, terwijl nagenoeg alle kranten van allerlei richtingen erop gewezen
hebben? Deze onmiskenbare blijde verbazing over een reële en onbevangen kijk op
148
de dingen in Brandpunt, is ook een vorm van discriminatie.”
Deze gang van zaken leidde tot afgunst onder krantenjournalisten, maar veel konden ze er
niet aan doen: televisie was tegen het midden van de jaren zestig het medium met de
grootste impact geworden. De veranderingen in de houding van de journalisten werden
daar ook het meest zichtbaar. Als een politicus bij een interview met een dagbladjournalist
hard werd aangepakt, merkten lezers dat niet direct. Televisie had alleen daarom al een
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groter effect, aangezien het de confronterende aanpak en de interrupties van de journalist
rechtstreeks toonde. Dit versterkte de indruk dat de televisiejournalisten grensverleggend
bezig waren.
Het is tekenend voor de verschuivende verhoudingen dat tijdens een symposium in
maart 1966 over de relatie tussen pers en televisie Achter het nieuws-hoofdredacteur Wigbold iets ongebruikelijks deed: hij bekritiseerde de inhoud van kranten en hekelde het
gebrek aan zelfreflectie op de krantenredacties. Dat was ongebruikelijk omdat tot dan toe
bij dergelijke symposia meestal de kwaliteit van de televisieprogramma’s ter discussie had
gestaan. Maar Wigbold legde de Volkskrant langs de meetlat en vroeg zich onder meer af
wat de lange verhalen van Godfried Bomans op de voorpagina deden. Televisie had een
nieuwe dimensie aan de nieuwsvoorziening toegevoegd, stelde hij verder. Zij had de wereld in de huiskamer gebracht, de openheid bevorderd, taboes doorbroken en een meer
indringende vraagstelling geïntroduceerd. Vergeleken met de kranten, zo constateerde
149
Wigbold, trok de televisiejournalistiek harder aan de teugels.
Slechts weinigen spraken hem tegen, al was het slechts ten dele waar. En zoals ook
bleek uit Hoflands mislukte aanval op de televisiejournalistiek in 1968 die in het vorige
hoofdstuk aan bod kwam, was het lastig om daar tegenin te gaan. In de discussie over de
hantering van professionele normen leken de televisiejournalisten in de tweede helft van
de jaren zestig het voortouw te hebben genomen.
Wederzijdse beïnvloeding

Welke invloed hebben de veranderingen in de Nederlandse pers in de eerste helft van die
jaren zestig gehad op de vernieuwing van de televisiejournalistiek – en meer specifiek, de
vernieuwing van Achter het nieuws? Wat betreft de journalistieke stellingname en de houding ten opzichte van ‘verwante’ organisaties, zijn er diverse invloeden te ontwaren.
De meeste redacteuren van Achter het nieuws waren, voor zover ze bij een dagblad gewerkt hadden, afkomstig van de twee landelijke kranten met een sociaal-democratische
signatuur: Het Vrije Volk (Wigbold, Kool, Jacobs en Bouman) en Het Parool (Van Os,
Roodnat en Van der Smagt). Van deze kranten was Het Parool duidelijk het meest ongebonden en onafhankelijk, wat de houding van iedereen die daar op de redactie had gewerkt beïnvloedde. Ook redactie-assistente Bep Vochteloo kwam bij Het Parool vandaan.
Vochteloo:
“Die krant heeft mij ontzettend gevormd tot een andere manier van denken.
150
Vooral: is het wel zo, klopt het wel, waarom moet je achter de meute aanlopen?”
Het is typerend voor de onafhankelijke stellingname van Het Parool dat de krant in 1961
opriep tot het aftreden van Jaap Burger als fractievoorzitter van de PvdA. Zoiets was bij
het partijgebonden Vrije Volk ondenkbaar geweest. Pas in 1967 maakte deze krant zich los
van de PvdA.
Tegelijkertijd was het niet zo dat de Achter het nieuws-redacteuren die van Het Parool
afkomstig waren, ook het meest kritisch stonden ten opzichte van de PvdA en andere
leden van de Rode Familie. Zo was Van Os gelijktijdig hoofd voorlichting van de PvdA en
Roodnat eigenlijk niet geïnteresseerd in politieke onderwerpen. De in dit opzicht meest
kritische redacteuren – Wigbold, Jacobs en Kool – kwamen juist bij Het Vrije Volk vandaan. Het was interessant genoeg mede die ervaring die hen aan het denken had gezet.
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Zo had Leo Kool op de Haagse redactie van Het Vrije Volk gewerkt, waar men in de
verslaggeving steeds liet blijken dat de PvdA de partij was die het grote gelijk bezat. Kool:
“Het was een impliciete afspraak dat je over partijgenoten niet met die distantie
schreef als over andere politici. En als je je wat negatief uitliet over die PvdApolitici, kon dat je wel eens verteld worden. Ik ben in die periode, door de wijze
waarop de krant de PvdA bejegende, wel gaan twijfelen.”151
Ook Wigbold en Jacobs hadden soms moeite met de nogal dogmatische wijze waarop Het
Vrije Volk zich achter de partij schaarde. Jacobs:
“We hadden als generatie erg lang onder de gezagsgetrouwe sociaal-democratie geleden. Van de vroegere Sdap werd dat geheel overgenomen door de PvdA, alsof er
geen Tweede Wereldoorlog was geweest. Die frustratie, die er ook bij Wigbold
152
was, heeft bij onze generatie erg grievend gewerkt.”
Vandaar dat deze redacteuren bij Achter het nieuws gericht waren op het doorbreken van
de nogal statische omgangsvormen binnen de Rode Familie en oppositiebewegingen als
Nieuw Links met enig enthousiasme onthaalden.
In dat opzicht heeft hun tijd bij Het Vrije Volk een radicaliserende werking gehad, al
was het maar omdat ze in Het Parool konden lezen hoe het ook anders kon. Dat neemt
niet weg dat Achter het nieuws, zoals ook uit hoofdstuk 7 is gebleken, uiteindelijk wel
loyaal bleef aan de PvdA en dat van een volkomen onafhankelijke positie geen sprake was.
Al is dat een kwestie van perspectief: vergeleken met Het Parool was men redelijk gebonden, vergeleken met Het Vrije Volk was men redelijk vrij.
Waar de meer kritische houding van Nederlandse journalisten ten opzichte van autoriteiten ontstond, laat zich lastig op één medium vastpinnen. “Die ontwikkeling vond ge153
lijktijdig bij de kranten en televisie plaats”, meende Te Nuyl achteraf. “Het ging dakpansgewijs”, stelde Stappershoef in een terugblik. Wel vond hij dat de Nederlandse krantenjournalistiek vrij lang aan de voeten van de macht was blijven zitten.154 Dit standpunt
werd eveneens luidkeels door Wigbold verkondigd bij zijn komst bij de televisie. “In
Nederland heerst ook bij de journalisten een regentenmentaliteit”, constateerde Wigbold
in de zomer van 1961.155 De Nederlandse journalisten legden volgens hem zowel op de
televisie als bij de krant de autoriteiten veel te veel in de watten bij vraaggesprekken.
Twee jaar later was hij nog steeds die mening toegedaan. “Ook de pers in Nederland is
het tegendeel van hard, er heerst een diep ontzag voor autoriteit”, verklaarde Wigbold in
een interview naar aanleiding van de start van Zo is het.
“Wat in de huiskamer en aan de bittertafel gezegd wordt, in ronde, duidelijke
woorden, krijg je in het openbaar nooit te horen. Ook in het parlement is het een
156
en al diplomatieke voorzichtigheid en verbloemend jargon wat je hoort.”
En in 1964 deed hij in Vrij Nederland zijn kritiek nog eens dunnetjes over: Nederlandse
journalisten waren niet kritisch genoeg en deden te veel aan gezagsbescherming, meende
Wigbold. De pers was in zijn ogen niet veel verder dan in de jaren vijftig, toen men toestond dat de naam Greet Hofmans slechts fluisterend op de krantenredacties mocht worden uitgesproken. Wigbold was onder meer kritisch over de berichtgeving over het Nieuw
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Guinea-beleid en de bekering van prinses Irene, waarbij de journalisten de zaken in zijn
ogen onvoldoende aan de kaak hadden gesteld en informatie achterhielden. Hij hekelde
de tendens “om het gezag te beschermen in plaats van te beoordelen”.157
Wigbold wilde dat nadrukkelijk doorbreken en legde dat ook zijn redacteuren bij Achter
het nieuws op. “Hij schafte onderdanigheden af”, herinnerde Roodnat zich. “Ik weet niet
beter dan dat ik interviews nooit slaafs mocht doen.”158 Wigbolds directe en soms ook confronterende stijl van interviewen viel al op bij zijn documentaires uit 1961 en 1962, dus in
dat opzicht lijkt hij een voorloper, ook in vergelijking met krantenjournalisten.
Qua onderwerpskeuze lag dat anders: daarbij waren de kranten meestal wel de aanjagers en dat bleef zo gedurende de jaren zestig. Redactie-assistente Vochteloo benadrukte
achteraf dat Achter het nieuws nooit echt vooruitliep op de geschreven pers. Zelden werd
een onderwerp zelf verzonnen, het meeste nieuws werd uit kranten gehaald. Vochteloo:
“De eerste homo’s op televisie werd gezien als iets unieks, terwijl de kranten dat allang
159
gedaan hadden.” In zijn eerste jaar bij Achter het nieuws maakte Roodnat allemaal reportages over maatschappelijke onderwerpen die hij eerder bij Het Parool had behandeld.160
De verbreding en verdieping van de nieuwsagenda van kranten die zichtbaar werd in de
jaren zestig, weerspiegelde zich aldus in de onderwerpskeuze van de actualiteitenrubriek.
Ook het voorbeeld van Hueting laat zien dat Achter het nieuws de facto herhaalde wat een
krant, in dit geval de Volkskrant, deed. Dat de impact van het televisie-interview vele malen groter was dan het kranteninterview lag aan het veel grotere bereik van televisie en het
strategische moment van uitzending, niet perse aan de aparte aanpak.
Tot slot de invloed van de kranten op de vorm en stijl van Achter het nieuws. Omdat
het verschillende media betreft met andere uiterlijke en instrinsieke kenmerken, is het
lastig rechtstreekse invloeden aan te wijzen. Toch valt op dat de restyling van verschillende
Nederlandse kranten in het begin van de jaren zestig net wat vooruit liep op de vernieuwing van de actualiteitenrubriek. Geïnspireerd door de Angelsaksische aanpak werd de
opmaak van kranten onder handen genomen, waarbij vooral Britse tabloids als Daily Mail
en Daily Express met hun markante visuele presentatie als voorbeeld golden. Het resultaat
was een strakkere, heldere vormgeving die aansloot bij de meer puntige wijze van schrijven
die was doorgevoerd. Vandaar dat een Nederlandse auteur in 1962 repte over “de strakke
161
journalistiek uit onze dagen”.
Die stijlverandering werd ook zichtbaar bij het vernieuwde Achter het nieuws, waar de
leader niet meer was dan het beeld van een telexapparaat dat de tekst “achter het nieuws”
produceerde, gevolgd door het onderschrift “feiten, meningen”. Geen toeters, geen bellen,
zelfs geen begeleidend trompetgeschal. Er klonk enkel het geluid van een ratelende telex
om de kijker een gevoel van urgentie te geven. De rest van de vormgeving van het programma was wat minder strak dan deze leader, maar ook daar werd zoveel mogelijk gestreefd naar een uitgeklede aanpak. Of zoals regisseur Bosboom het achteraf samenvatte:
162
“clean, journalistiek, helder”. Hij noemde het de Engelse stijl, geïnspireerd door wat
men bij de Britse televisie deed. Maar de aanpak was evenzeer beïnvloed door de stijl van
de Britse tabloids die weer door Nederlandse kranten als Het Parool en De Telegraaf was
overgenomen. In dat opzicht was de Angelsaksische invloed veelzijdig en getrapt.
Gelaagde invloed

De vraag in welke mate Nederlandse actualiteitenrubrieken als Achter het nieuws imitaties
waren van buitenlandse voorbeelden is een voor de hand liggende vraag, al was het maar
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omdat een oppervlakkige blik op de geschiedenis van de Nederlandse televisiejournalistiek
de indruk kan wekken dat men hier niets anders deed dan het voorbeeld van het Britse
Panorama na-apen. Uit dit hoofdstuk blijkt dat de werkelijkheid gecompliceerder is en de
invloeden gelaagder waren. Niet alleen buitenlandse programma’s, maar ook ontwikkelingen elders in het Nederlandse medialandschap waren van invloed op de wijze waarop de
televisiejournalistiek zich in Nederland vernieuwde. Het is daarbij van belang twee zaken
te onderscheiden: de inhoudelijke invloeden op zichzelf en het moment waarop die werden overgenomen.
De Angelsaksische journalistiek speelde in inhoudelijk opzicht een opvallende rol. Die
invloed kwam niet alleen binnen via televisieformats die deels werden overgenomen, maar
ook via de U-bocht van Nederlandse kranten die zich lieten inspireren door de Britse
aanpak en opmaak en vervolgens weer een inspiratiebron vormden voor de Nederlandse
televisiejournalisten.
Daarnaast kregen journalisten alhier veel voorbeelden voorgeschoteld van een meer
kritische aanpak door de buitenlandse reportages en interviews die op de Nederlandse
televisie werden uitgezonden. Deze rechtstreekse confrontatie met de Britse en ook Amerikaanse televisie is van groot belang. Ze had een veel sterkere impact dan de Britse kranten konden hebben, aangezien die kranten door slechts een kleine groep Nederlanders
werden gelezen, terwijl televisie een veel groter bereik had. Juist door te zien dat het ook
anders kon, versterkten deze voorbeelden het gevoel onder programmamakers dat de
Nederlandse televisiejournalistiek zich moest vernieuwen.
Wat opvalt aan de buitenlandse actualiteitenprogramma’s is dat vanaf begin jaren zestig allerlei pogingen werden ondernomen om aan de rigiditeit van de objectieve verteltrant
te ontsnappen. In sommige gevallen gebeurde dat door het innemen van een duidelijk
standpunt, maar nog vaker door het verkennen van betrokken verteltechnieken met een
meer intense en subjectieve stijl van cameravoering en montage, gecombineerd met authentieke geluiden. Deze verschuiving van een wat afstandelijke wijze van filmen naar een
betrokken manier van in beeld brengen, kwam voort uit de behoefte aan een meer waarachtige manier van televisiemaken. Het concept van ‘onmiddellijkheid’, waarbij het live
aanwezig zijn van het grootste belang werd geacht, verschoof naar het idee van ‘directheid’, waarbij het er meer om ging de werkelijkheid van dichtbij vast te leggen terwijl deze
zich ontrolde. De aandacht werd daarbij verlegd van deskundigen en autoriteiten naar
163
gewone mensen.
Omdat de internationale contacten en uitwisselingen bij televisie intensief waren, werden dit soort veranderingen in aanpak en journalistieke werkwijze ook sneller overgenomen. Daarvoor moesten er wel Nederlandse programma’s zijn waarin die buitenlandse
reportages een plek konden krijgen. Zo herbergt de vraag die ten grondslag ligt aan dit
hoofdstuk het gevaar in zich van een kip-ei-redenering, zeker wat betreft de invloed van
buitenlandse programma’s. Want wat was er eerst: de behoefte om te vernieuwen, waardoor er ruimte kwam voor inspirerende buitenlandse voorbeelden, of de buitenlandse
voorbeelden die de aanleiding vormden voor de vernieuwingen?
Het antwoord zit deels in het moment waarop die buitenlandse invloeden zich aandienden. Wat betreft de Amerikaanse televisiejournalistiek, zette See It Now al in 1953 de
toon. Aansluitend ging in 1959 CBS Reports van start, gevolgd door NBC White Paper en
ABC’s Close-Up-series een jaar later. In Groot-Brittannië was Panorama vanaf 1955 gezichtsbepalend, gevolgd door Tonight in 1957. En in de rest van West-Europa bleek 1959
een vruchtbaar jaar, toen een trits van serieuze actualiteitenmagazines op diverse Europese
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zenders van start ging.
Daarmee vergeleken vond de vernieuwing van de Nederlandse televisiejournalistiek relatief laat plaats. Televisie brak in Nederland door in de jaren 1959-1962, de vernieuwing
bij Achter het nieuws en Brandpunt voltrok zich pas in het seizoen 1962-1963. De buitenlandse voorbeelden waren bekend in Nederland, maar toch duurde het enkele jaren voordat hier iets vergelijkbaars van de grond kwam: tien jaar na de Verenigde Staten, acht jaar
na Groot-Brittannië en vier jaar na Frankrijk. Bovendien voltrok die vernieuwing zich
aanvankelijk alleen bij de KRO en de Vara, niet bij de andere omroepen.
In dat opzicht kan niet gesteld worden dat de vernieuwing en professionalisering van
de Nederlandse televisiejournalistiek in het begin van de jaren zestig simpelweg tot stand
kwam doordat er iets vergelijkbaars in het buitenland gebeurde. Kennelijk speelden andere
factoren evenzeer een rol.
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12
DE TECHNIEK

De reportage die Achter het nieuws in 1969 van het PvdA-partijcongres uitzond was mede
dankzij de techniek zowel ontluisterend als onthullend. De zoomlens bracht genadeloos
de vertwijfelde gelaatsuitdrukkingen van de deelnemers in beeld, de richtmicrofoons pikten haarzuiver allerlei privé-gesprekken op en de beweeglijke cameravoering verhoogde de
dynamiek en voegde extra spanning toe aan het geagiteerde gedrag vóór de camera. Dit
alles was mogelijk dankzij technische verbeteringen van de camera- en geluidsapparatuur.
Omdat televisie een technisch medium is, lijkt het er vaak op dat de ontwikkeling van
televisie vooral en uitsluitend bepaald wordt door technische innovaties. Zonder technologie
zou er geen televisie-uitzending mogelijk zijn, net zomin als er zonder camera’s geen opnames gemaakt kunnen worden om uit te zenden. De techniek moet voorhanden zijn, wil men
deze kunnen gebruiken. Inhoudelijke veranderingen zijn daarmee sterk afhankelijk van de
technische mogelijkheden. Maar is techniek ook de aanjager van de veranderingen?
Deze vraag staat centraal in de discussie rond het technologisch determinisme. Volgens
technologisch deterministen zou techniek zich autonoom ontwikkelen volgens een eigen
wetmatigheid, onafhankelijk van de vraag of er behoefte aan is of niet. Technologie stuurt
volgens deze zienswijze de maatschappij, niet omgekeerd. Sociale en culturele veranderingen
worden primair in gang gezet en gevormd door technologische innovaties, waarbij het gebruik van de nieuwe techniek vooral bepaald wordt door haar eigenschappen. Of zoals de
164
Amerikaanse mediatheoreticus Neil Postman stelt: “functions follows from its form”.
Er is veel kritiek geweest op dergelijke deterministische en reductionistische theorieën
omdat ze te simplistisch zouden zijn en geen oog zouden hebben voor de sociale en economische context waarbinnen technologie opereert.165 Toch is de vraag die technologisch deterministen oproepen in de context van deze studie wel relevant: in hoeverre waren de vernieuwingen in de Nederlandse televisiejournalistiek het gevolg van technische innovaties?
Om daar antwoord op te geven wordt in dit hoofdstuk eerst een korte schets gegeven
van de beschikbare faciliteiten, aangezien die mede de kaders bepaalden waarbinnen
nieuwe technieken werden omarmd en functioneerden. Aansluitend worden enkele belangrijke technologische vernieuwingen belicht en wordt ingegaan op de vraag welke
invloed deze hadden op het werk van de redactie van Achter het nieuws.
De faciliteiten

In hoofdstuk 4 is uiteengezet hoezeer de begintijd van televisie in Nederland werd gekenmerkt door gelimiteerde financiële middelen, matige voorzieningen, slechte studiofaciliteiten en een gebrek aan materiaal. Dat veranderde aanvankelijk slechts langzaam, tot de
periode 1959-1962 die, zoals gezegd, een cruciale fase vormde in de volwassenwording
van de Nederlandse televisie. In deze jaren lag het omslagpunt wat betreft de hoeveelheid
beschikbare zendtijd en het aantal verkochte televisietoestellen. De zendtijd verdubbelde,
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het aantal kijkers verdrievoudigde. Vanaf toen ging het snel, zoals blijkt uit onderstaande
tabel.
Tabel 12.1: Zendtijd en aantal geregistreerde televisietoestellen in Nederland166
jaar
1951
1957
1959
1960
1961
1962
1963
1964*
1965
1966
1967
1968
1969

zendtijd per week
3 uur
12 uur
15 uur
18/22 uur
26 uur
30 uur
32 uur
35 uur
50 uur
57 uur
61 uur
65 uur
68 uur

tv-toestellen
150
100.000
500.000
750.000
1.000.000
1.250.000
1.500.000
1.750.000
2.000.000
2.250.000
2.500.000
2.650.000
2.750.000

* start tweede net

Deze toename van het aantal kijkers had allerlei voordelen. Vanaf 1959, toen er meer dan
een half miljoen toestellen waren verkocht, leverde het kijkgeld – op dat moment 30
gulden per jaar – genoeg inkomsten op om de televisie kostendekkend te maken. De
gezamenlijke uitgaven van de NTS en de omroepen waren dat jaar 10 miljoen gulden, de
inkomsten 15 miljoen gulden. Dit betekende een duidelijke verruiming van de financiële
middelen die programmamakers tot hun beschikking hadden. En zeker vanaf 1961, toen
meer dan een miljoen Nederlanders kijkgeld betaalden en het kijkgeld inmiddels was
167
verhoogd naar 36 gulden per jaar, werd de financiële ruimte steeds groter.
De effecten daarvan deden zich op allerlei terreinen voelen, zoals het gebruik van
filmmateriaal. Veel cameramannen en regisseurs hadden het vak geleerd bij Polygoon en
later, vanaf midden jaren vijftig, bij Telefilm/Cinecentrum in Hilversum. Dat waren
commerciële bedrijven waar men gewend was zuinig te werken. Bij Polygoon mochten de
zelfregisserende cameramannen niet teveel kostbaar 35mm filmmateriaal verspillen en
moesten ze elke filmrol verantwoorden. Men werd geacht niet meer dan 1 op 3 te draaien
– een hele zuinige verhouding tussen de hoeveelheid gedraaide shots en wat men daar
uiteindelijk in de reportages van gebruikte. Bij Telefilm/Cinecentrum, die het camerawerk
deed voor het NTS Journaal en daarnaast per opdracht cameramensen leverde aan de
omroepen, werd die verhouding al wat losser gelaten aangezien men vooral met goedkoper
16mm-filmmateriaal werkte. De scherpte van 16mm film was weliswaar slechter dan bij
35mm, maar omdat de beeldkwaliteit van televisie zo matig was, voldeed 16mm prima.
168
Dit goedkopere filmmateriaal werd daarmee de officiële televisienorm in Nederland.
Omdat de NTS vanaf 1962 filmapparatuur bij alle televisiesecties in bruikleen ging
geven, hoefden de omroepen niet langer uitsluitend van Cinecentrum gebruik te maken
en namen zij hun eigen cameramensen in dienst.169 Deze werden weggekocht bij Cinecentrum: Piet Kaart ging als een van de eersten naar de KRO, gevolgd door Wim Bosboom
(die regisseur werd) en Frans Verhey die bij de Vara gingen werken. De ‘eigen’ cameramannen werden betaald door de omroepen, maar de NTS leverde alle apparatuur.170
Met hetzelfde gemak werd filmmateriaal beschikbaar gesteld. “Bij de Vara was het: pak
maar een paar filmrollen en draaien maar”, herinnerde cameraman Huib de Ru zich. De
Ru kwam in 1964 bij de Vara werken toen daar een tweede camera werd gedetacheerd. In
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zijn begintijd bij Achter het nieuws werd amper gelet op hoeveel materiaal er gebruikt
werd. De Ru: “Er was geen enkele controle.”171 Vergeleken met het Polygoon, waar hij
vandaan kwam, was er in dat opzicht veel meer mogelijk.
Dat bleek ook uit de montagefaciliteiten. De montage van al het filmmateriaal gebeurde in een oude verbouwde Ambachtsschool in het centrum van Bussum, waar montagehokjes waren ingericht. De montage-apparatuur was niet erg luxe, de hokjes waren
klein, maar het was wel afdoende. De montage mocht niet door redacteuren zelf gedaan
worden, ze kregen daartoe assistentie van NTS-filmtechnici die ‘cutters’ werden genoemd.
De Ambachtsschool stond pal naast studio Irene en herbergde aanvankelijk ook de decoren rekwisietenafdeling van de NTS. Doordat de te vullen zendtijd toenam, verdween die
afdeling naar een ander gebouw en breidde het aantal montagehokken zich uit, zodat daar
172
meer programmamakers tegelijkertijd terecht konden.
Wat wel een probleem vormde waren de studio’s, waar de NTS ook voor verantwoordelijk was. Live-programma’s werden vanuit studio Vitus of studio Irene gepresenteerd en
de studiofaciliteiten waren gelijk voor alle actualiteitenprogramma’s. Begin jaren zestig
betekende dit dat er in de studio doorgaans drie televisiecamera’s beschikbaar waren, plus
een ploeg NTS-technici voor het bedienen van de apparatuur. Toch waren deze locaties
niet ideaal. Terwijl de redacties van de actualiteitenrubrieken in Hilversum zetelden, stonden de studio’s in het centrum van Bussum. Deze ‘dislocatie’ werkte vooral belemmerend
bij plotselinge nieuwsgebeurtenissen, zoals bleek bij de moord op president Kennedy in
173
november 1963.
Bovendien waren deze voormalige kerk- en verenigingsgebouwen niet echt geschikt
voor hun nieuwe functie. Zo was Irene met een vloeroppervlakte van 100 m² buitengewoon klein en ook Vitus was niet erg ruim. Wegens haar toenemende ongeschiktheid ging
Irene in oktober 1967 dicht, zodat iedereen overgeleverd was aan Vitus. Er werd veel over
de ruimte aldaar geklaagd, vooral als de redacties van twee actualiteitenrubrieken er beiden
min of meer gelijktijdig gebruik van moesten maken omdat ze aanpalende uitzendingen
hadden. Met klem drongen de redacties aan op een volwaardige locatie. Die zou er komen, aangezien al in 1961 was begonnen met de bouw van een ruim, luxueus studiocomplex in Hilversum. Maar de oplevering daarvan liep vertraging op en pas in 1970 was de
174
bouw van het gehele complex voltooid.
In facilitair opzicht was het beeld dus enigszins gemengd. Het positieve was dat er
vanaf het begin van de jaren zestig steeds meer geld beschikbaar kwam en voorzieningen
als filmcamera’s, montageruimtes en studio’s werden uitgebreid. Maar het tempo waarin
dat gebeurde liep niet altijd synchroon met de behoeften van de programmamakers.
De NTS beheerde de technische faciliteiten en had daardoor het monopolie over de
voorzieningen die de programmamakers tot hun beschikking kregen. Elke uitbreiding
moest door een commissie worden goedgekeurd, wat nogal eens vertraging met zich meebracht. De vertegenwoordigers van de omroepen die daar aanvankelijk inzaten, hadden
weinig zicht op wat men op de werkvloer nodig had. Pas toen na veel klachten cameramensen werden toegelaten tot de technische commissie, konden de lijnen tussen wensen
en uitvoering worden bekort. Zodoende werd tegen het midden van de jaren zestig de
overkoepelende omroepbureaucratie minder star en hinderlijk. Tegelijkertijd was niet alles
wat de programmamakers wilden ook mogelijk: men was daarbij afhankelijk van technische ontwikkelingen en uitvindingen elders in de wereld.
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Verbeterde techniek

De jaren vijftig en het begin van de jaren zestig lieten een aantal interessante doorbraken
op technisch vlak zien. Vooral in landen als Duitsland en de Verenigde Staten, maar ook
in Nederland zelf, werd driftig gesleuteld aan het verbeteren van de film- en televisietechniek. Dit werd in de eerste plaats zichtbaar in de mogelijkheden om televisiebeelden en programma’s uit te wisselen.
Al vrij vroeg, in 1954, kwam dankzij de European Broadcasting Union (EBU) het Eurovisienet tot stand dat het mogelijk maakte uitzendingen van de voornaamste WestEuropese landen door te geven. Vooral voetbalwedstrijden vormden een belangrijke aanjager van de Eurovisie-uitzendingen, maar ook het Eurovisiesongfestval wist vanaf 1956
miljoenen kijkers te trekken. Aangezien de infrastructuur er lag, werd het Eurovisienetwerk vanaf eind jaren vijftig ook af en toe gebruikt voor nieuws. In 1961 gingen Nederland, België, Italië en Groot-Brittannië samenwerken bij het regelmatig uitwisselen van
nieuwsitems en een jaar later werd daar – mede op instigatie van NTSprogrammacommissaris Wim Rengelink, die een belangrijke rol speelde binnen de EBU –
een dagelijkse nieuwsuitwisseling van gemaakt waar vooral het NTS Journaal van profi175
teerde.
Vanaf juli 1962 konden ook rechtstreekse uitwisselingen tussen de Verenigde Staten
en West-Europa plaatsvinden, dankzij de Amerikaanse communicatiesatelliet Telstar, die
spoedig gezelschap kreeg van diverse nog betere satellieten. Via Telstar konden per omwenteling van de aarde zo’n twintig minuten lang beelden en geluiden de hele wereld
rondgestuurd worden. Die tijd moest tevoren geboekt worden en was erg duur, maar het
was het begin van de snelle verspreiding van nieuws. De wereld was voor de programmamakers plotseling een aanzienlijk kleinere plek geworden die veel beter bereikbaar werd.
Om die satellietbeelden vast te leggen, moest wel de techniek voorhanden zijn. Dat
vastleggen van uitzendingen vormde aanvankelijk een groot probleem. Zoals al is geschetst, waren de meeste televisie-uitzendingen in de beginperiode van de Nederlandse
televisie live. Live-reportages waren in de jaren vijftig omvangrijke operaties. De televisiecamera’s waren groot en log, alles moest uitgelicht worden, er waren vele honderden meters aan kabels nodig en circa dertig televisiemensen, plus een aparte PTT-ploeg voor de
straalverbinding. Dit beperkte duidelijk de mogelijkheden.
Toen het dogma dat alleen live televisie ‘echte’ televisie was werd losgelaten, kozen
programmamakers in toenemende mate voor het van tevoren vastleggen van gebeurtenissen, toneelstukken en shows zodat die op een later tijdstip uitgezonden konden worden.
Daartoe waren twee mogelijkheden: filmrecording en telerecording. Beide methodes
waren echter omslachtig en vol technische hindernissen.
Bij filmrecording werd een gebeurtenis met een filmcamera op film opgenomen en
aansluitend werd die film ontwikkeld en eventueel gemonteerd. Vervolgens werd de resulterende reportage ‘s avonds vanuit de studio via een speciale filmaftaster uitgezonden. Bij
telerecording, een techniek die vanaf 1956 in Nederland werd toegepast, legden televisiecamera’s een gebeurtenis vast en werden deze beelden rechtstreeks naar de studio gezonden, waar ze via een zogenaamde telerecorder op film werden opgenomen. De film werd
ontwikkeld en daarna op het gewenste tijdstip vanuit de studio uitgezonden. De kwaliteit
176
van deze telerecordings liet echter te wensen over: het beeld werd er grijs en korrelig van.
Vanaf de herfst van 1961 kon men in Nederland een derde methode toepassen, waarbij uitzendingen in de studio niet op film maar op magnetische beeldband, het Ameri320
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kaanse Ampex, werden vastgelegd voor latere uitzending. Hiermee werd de tijdrovende en
bewerkelijke fase van het ontwikkelen van film, die minimaal vier uur duurde, overgeslagen. De kwaliteit was bovendien aanzienlijk beter dan telerecording en met Ampex kon
ook gemonteerd worden, wat extra voordeel opleverde. De mogelijkheden van Ampex
werd gedurende de jaren zestig verder geperfectioneerd, zodat beeldband steeds flexibeler
kon worden ingezet.177
Voor het opnemen en vastleggen van gebeurtenissen maakte men gebruik van twee
soorten camera’s: televisiecamera’s en filmcamera’s. Televisiecamera’s hadden tot eind
jaren vijftig lang als handicap dat ze niet beschikten over lenzen waarmee ingezoomd kon
worden. Ze werkten met revolverende voorzetlenzen, waardoor de regisseur van tevoren
moest bepalen wat voor soort beeld en lenzen hij wou.178 De televisiecamera’s waren mede
door Philips ontwikkeld. Het bedrijf zou midden jaren zestig ook naam maken met de
lancering van een nieuw type camera – de Plumbicon – geschikt voor kleuropnames. Het
waren echter vooral de 16mm filmcamera’s die in de jaren vijftig een interessante ontwikkeling doormaakten.
De 16mm camera’s kwamen in de jaren twintig al op de markt maar werden, ondanks
het feit dat ze makkelijker in het gebruik waren dan de zware 35mm camera’s, lange tijd
als amateuristisch en inferieur beschouwd. Daardoor was er weinig vraag naar vanuit
professionele hoek en stagneerde hun ontwikkeling. Dit veranderde na de Tweede Wereldoorlog door de wereldwijde opkomst van televisiejournaals en de wens van documentairemakers om niet gehinderd te worden door té zware en opvallende apparatuur. Diverse
producenten van camera’s speelden op deze behoeften in. Men wist tevens een betere
kwaliteit filmmateriaal te ontwikkelen, waardoor minder lichtapparatuur nodig was en er
makkelijker in verschillende omstandigheden gefilmd kon worden. Hierdoor hoefden de
camera’s niet langer per se op een statief geplaatst te worden en konden de cameramannen
179
vrijer bewegen.
Bij de Nederlandse televisie werd onder meer gebruik gemaakt van Arriflex-camera’s.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog gelanceerd in Duitsland, was de Arriflex de eerste
spiegelreflex filmcamera waarbij de cameraman direct via de cameralens kon zien wat hij
opnam – dat was voorheen niet mogelijk geweest. De Arriflex was oorspronkelijk bedoeld
voor 35mm-film, maar werd na de oorlog omgebouwd voor 16mm-film en in 1952 met
veel succes op de markt gebracht als de Arriflex 16ST.
“Het was een fantastische camera”, herinnerde cameraman De Ru zich.180 De camera
was relatief licht, klein en handzaam, al had ze één groot nadeel: zij maakte lawaai, wat
haar de bijnaam “de koffiemolen” opleverde. Om de geluidsopnames niet te verstoren,
moest de camera bij interviews tussen de schuifdeuren of op afstand geplaatst worden, of
anders werd er een dikke jas of speciaal gemaakte geluiddempende ‘blimp’ overheen gelegd. Pas in 1965 produceerde Arriflex een camera die geluidsarm was.181
Een tweede nadeel was dat de standaard filmcassette die bovenop de Arriflexcamera
werd geplaatst slechts tweeënhalve minuut kon opnemen. De cameraman kon er steeds
een nieuwe cassette opzetten, maar dat kostte tijd. En hoe meer filmrolletjes werden volgeschoten, des te langer de montage van het geheel ging duren. Vandaar dat veel interviews
in tweeënhalve minuut werden gedraaid. Rond 1963 werden ook grotere filmcassettes van
tien minuten geïntroduceerd, zodat opnames langer konden doorlopen.182
Een ander probleem vormde de geluidsopnames, die met aparte apparatuur moesten
worden vastgelegd aangezien de Arriflex – zoals zoveel camera’s – ‘stom’ was, dus geen
geluid kon opnemen. Hier worstelden zowel televisiejournalisten als documentairemakers
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mee: hoe kon je film- en geluidsopnames integreren en synchroniseren? Dat lukte aanvankelijk alleen als de zware en logge geluidsopname-apparatuur met een kabel vastgekoppeld
werd aan de filmcamera. Het geluid werd dan optisch of magnetisch vastgelegd op een
(aparte) filmrol en bij de montage gelijkgelegd en zodoende gesynchroniseerd.183 Dit was
een onhandig en vooral bewerkelijk proces, vandaar dat het slechts beperkt werd toegepast. Bij reportages werd het al snel té gecompliceerd. Dit verklaart waarom er vrijwel geen
‘natuurlijk’ geluid te horen was in reportages.
Zo werd bij de start van het Britse televisiejournaal ITN in 1955 gewerkt met stom
filmmateriaal waar geluidseffecten aan werden toegevoegd. Geluidsopnames werden eigenlijk alleen gemaakt bij interviews, zoals bij de meeste nieuwsrubrieken. Veranderingen
in deze werkwijze ontstonden deels per toeval. In juli 1956 maakte een team van ITN een
reportage over een staking. Terwijl men interviews aan het voorbereiden was, voer de
bereden politie een charge uit. De cameraman filmde dit terwijl de geluidsman met zijn
microfoon het geluid van de galopperende paarden en het geschreeuw van de politie oppikte. Het gaf niet alleen kleur aan de reportage, het authentieke geluid bleek de reportage
ook geloofwaardiger te maken en verschafte haar autoriteit. Sindsdien probeerden televisiejournalisten steeds vaker natuurlijk geluid op te nemen ter begeleiding van de gefilmde
184
actie.
De introductie van een 16mm-filmcamera die gelijktijdig geluid kon opnemen, de
Amerikaanse Auricon Pro, kreeg in de tweede helft van de jaren vijftig ook een warm
onthaal op de redacties van de televisiejournaals. Ook Telefilm/Cinecenter schafte enkele
van deze camera’s aan, vooral bedoeld voor het NTS Journaal. Het nadeel was dat de
Auricon Pro vanwege alle techniek groot en zwaar was en alleen met een statief gebruikt
kon worden. Vandaar dat men ook een paar kleinere camera’s, de Auricon Cinevoice,
aanschafte. Hierdoor werd het mogelijk om gesynchroniseerd geluid uit te zenden, al was
de geluidskwaliteit niet optimaal en de techniek niet echt geschikt om mee te monteren.
185
Maar voor rechttoe rechtaan verslaggeving vormde dat geen probleem.
Voor de televisiejournalisten en documentairemakers die meer wilden, was de ontwikkeling van de zogenaamde pilot tune van groot belang. De pilot tune was een systeem om
geluidsopname-apparatuur door middel van een (onhoorbare) geluidsgolf zo te sturen dat
het parallel liep met de filmcamera. Hiermee was het niet langer noodzakelijk dat de camera- en geluidsapparatuur aan elkaar verbonden waren, wat de mobiliteit van de cameraen geluidsmannen flink vergrootte. Ook werd dankzij het gebruik van lichtere geluidsopname-apparatuur, zoals de van de radio afkomstige Nagra, de wendbaarheid van de geluidsman veel groter.
Pilot tune was al in 1954 in Duitsland ontwikkeld, maar brak pas internationaal door
toen de techniek werd ingezet bij de Amerikaanse documentaire Primary (1960), een van
de eerste voorbeelden van direct cinema. De makers van Primary werkten daarnaast met
Arriflex-camera’s en een aangepaste Auricon Cinevoice die ze zo lichtgewicht mogelijk
hadden gemaakt. Ook Jean Rouch, de maker van de Franse cinema vérité-documentaire
Chronique d’un éte (1961), had een vernieuwde handcamera, de Éclair, waaraan hij zelf
had gesleuteld. Aldus profiteerden de filmmakers die naam zouden maken met hun cinema vérité-stijl van technische ontwikkelingen waar ze op hun beurt zelf weer aan bijdroe186
gen.
Tot slot was ook de invoering van de zoomlens van belang. Aanvankelijk werkten cameramannen vooral met vaste lenzen, aangezien de zoomlenzen die er waren van een
matige kwaliteit bleken. In 1962 kwam er een zoomlens voor 16mm-camera’s van de
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Franse producent Angénieux op de markt die wel voldeed en vanaf midden jaren zestig
brak de zoomlens ook definitief door in Nederland. De zoomlens maakte het mogelijk een
actie te blijven volgen zonder dat het beeld onscherp werd, wat de bewegingsvrijheid van
de cameraman aanzienlijk vergrootte.187
De Nederlandse werkwijze

Al deze omwentelingen in de techniek – Ampex, wendbaardere camera’s, lichtere geluidsapparatuur, de pilot tune, lichtgevoeliger filmmateriaal en betere lenzen – vonden rond de
periode 1959-1962 plaats, al duurde het soms een paar jaar voordat de technische innovaties Nederland bereikten. Welke invloed heeft dit gehad op de werkwijze van de Nederlandse televisiejournalisten en cameramannen?
Om te beginnen de pilot tune Volgens sommigen was deze techniek nog belangrijker
dan de innovaties bij de 16mm-camera. Want de komst van de pilot tune maakte het
mogelijk om aan daadwerkelijke verslaggeving te doen. De techniek vormde het verschil
tussen werken met ingeblikt geluid, achtergrondmuziek en een allesbepalende voice-over,
en het laten horen van realistisch geluid en authentieke uitspraken. “Een van de manieren
waarop de televisiejournalistiek een beetje emancipeerde kwam door de pilot tune”, stelde
de toenmalige adjunctchef van Vara’s televisiedienst Gijs Stappershoef in een terugblik.
“De pilot tune was voor ons aanleiding om echte journalisten te gaan benoemen, het gaf
188
geweldige mogelijkheden.”
Even cruciaal was het aanstellen van ‘eigen’ cameramensen die met de 16mm camera’s
overweg konden. De twee cameramannen van Achter het nieuws, Frans Verhey en Huib de
Ru, hadden het vak geleerd bij het Polygoonjournaal. In 1956 werd Verhey gevraagd om
naar Telefilm over te stappen waar hij met 16mm camera’s ging werken en zelfstandig
reportages voor het NT S Journaal maakte, zonder geluid. De meeste van zijn collega’s bij
Polygoon weigerden deze overgang te maken. Zij vonden 16mm-film amateuristisch en
wilden alleen met 35mm werken. Dat gold aanvankelijk ook voor De Ru. “Ik vond het
draaien op 16mm eigenlijk een beetje beneden mijn waardigheid. 35mm was échte film,
189
16mm was ‘veterband’.” Het wendde echter snel.
Verhey kwam in 1962 bij Achter het nieuws, De Ru twee jaar later. Het werken met
vaste, eigen cameramensen maakte duidelijk een verschil voor de redactie, herinnerde
toenmalig redactie-assistente Bep Vochteloo zich.
“Als je echt een actualiteitenrubriek maakt, dan moeten die cameramensen heel
goed meedenken. Dan is de redacteur zo bezig met de inhoud, dat de cameraman
de rest moet doen. Als je goed op elkaar ingespeeld bent, gaat dat goed.”190
De cameramannen werkten allebei met Arriflex-camera’s. Onderling verschilden ze niet
veel qua filmstijl; tussen Verhey en De Ru bestond vooral een verschil in karakter. Verhey
klaagde nauwelijks, sprak weinig en stond bekend als een zwijgende filmer met een inuitief gevoel voor gezichtsuitdrukkingen en veelzeggend gedrag. Hij bleef ook rustig doorfilmen als er om hem heen werd geschoten, vandaar dat hij vaak op buitenlandse reportages werd meegenomen. De Ru was veel voorzichtiger, maar zijn inhoudelijke inbreng was
groter. Hij attendeerde redacteuren erop dat ze soms vergeten waren bepaalde vragen te
191
stellen. Daarnaast was De Ru sterk in het maken van sfeerreportages.
Doorgaans fungeerden Verhey en De Ru als zelfregisserende cameramannen, al ging
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vooral in het begin regisseur Bosboom mee met de meer gecompliceerde onderwerpen, deels
ook in het buitenland. Een extra man was prettig omdat de cameraman anders tevens het
geluid moest doen. Maar de meeste buitenlandse reportages werden met slechts twee man
gemaakt: een redacteur en een cameraman. Samen deden ze alles: camera, licht én geluid.
Dat was zwaar, maar wel mogelijk omdat de apparatuur steeds kleiner en lichter werd.192
De hierboven geschetste technische ontwikkelingen zorgden ervoor dat de cameramannen flexibeler konden opereren. De verbeteringen van de apparatuur maakte het
mogelijk om directer en onder moeilijker omstandigheden te filmen, waarmee mensen
dichter op de huid gevolgd konden worden. In de jaren vijftig kwamen gewone mensen
wel voor in reportages, maar doorgaans niet als herkenbare persoonlijkheden met hun
eigen emoties en verlangens. Dat veranderde: cameramannen probeerden steeds dichter bij
hun onderwerpen en de personen die ze filmden te komen. Technische volmaaktheid
werd daarbij minder belangrijk gevonden dan het vastleggen van de dynamiek van een
situatie. Ook interviews konden spontaner worden, omdat de techniek – letterlijk – veel
minder in de weg zat.
Naar aanleiding van de vertoning van Primary op de Nederlandse televisie schreef een
krant in juni 1964:
“De filmmakers en televisiemakers beginnen zich, om de dichter Nijhoff te parafraseren, ‘los te zingen’ van hun apparatuur; niet langer dikteert de onhandelbare
193
kamera de situatie, maar de situatie dikteert de film- of televisiemaker.”
Dat bleek mede bij Achter het nieuws. Doordat de camera’s lichter werden, was een statief
steeds minder noodzakelijk. Als cameraman draaide Verhey veel uit de hand, wat veel
voordelen had: “Je bent wat mobieler met een camera op de schouder, bij interviews kan
je dan bijvoorbeeld een stap opzij maken of er een beetje omheen lopen.”194 En doordat er
minder belichting nodig was, de camera’s minder opvielen en ze bovendien langer konden
opnemen, werden de meer intieme interviews, zoals zichtbaar in de specials, makkelijker
om te filmen.
Ook de komst van de zoomlens had duidelijk invloed op de cameravoering. “We
noemden dat de ‘zoomziekte’”, aldus De Ru in een terugblik, “je maakte er te pas en te
onpas gebruik van.”195 Verhey had een duidelijke voorkeur voor close-ups. Als een geïnterviewde heel nerveus was en met zijn handen zat te friemelen, stond Verhey erom bekend
dat hij zijn camera omlaag bewoog en inzoomde op die handen. “Frans had een goed oog
voor menselijke emoties, hij wist wanneer je iets close in beeld moest brengen”, herinnerde
Bosboom zich.196
Qua filmstijl leek de aanpak van Verhey en De Ru op die van cameraman en oudcollega Piet Kaart van het concurrerende Brandpunt. Kaart noemde hen ook toen hij in
1967 de Nipkovschijf won. Dat de drie cameramannen in aanpak en stijl niet veel verschilden, werd mede veroorzaakt door het feit dat de filmapparatuur en faciliteiten voor
alle cameramannen bij de Nederlandse televisie gelijk was. Bovendien hadden ze door hun
eerdere werk bij Polygoon en Cinecentrum allemaal dezelfde leerschool doorlopen.
De vraag is of de grotere flexibiliteit van de cameramensen zoals hierboven geschetst ook
de inhoud van de reportages beïnvloedde. Dat was slechts deels het geval. Het monteren
van film en geluid bleef, ondanks de verbeterde technieken, een bewerkelijk proces. De
rollen ruw filmmateriaal moesten eerst worden ontwikkeld, daarna beschreven – zodat de
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redacteur en de cutter wisten welk beeldmateriaal voorhanden was – en vervolgens moest
het gelijk gelegd worden met de geluidsopnames. De reportage werd eerst ruw in elkaar
gezet, vervolgens werd het ingekort en werden er overgangen gemaakt. Bij grote reportages
duurde dat dagen. Het kostte verslaggever Leo Kool en cameraman Verhey in 1963 bijvoorbeeld ruim drie dagen om een reportage van viereneenhalve minuut over een legerkamp in Budel te maken. Langere reportages duurden soms weken en de specials wel eens
maanden.197
Als de reportage af was, kwam Wigbold langs in de Ambachtsschool om het materiaal
te bekijken. “Hij was heel goed in het beoordelen van andermans werk”, aldus Bosboom.198 “Gromde hij wat, dan zat je goed”, herinnerde redacteur Hans de Graaf zich.199
Maar meestal had Wigbold kritiek. “Herman was niet mis met zijn beoordelingen”, vertelde De Ru. “Hij riep dan: ‘Veel te lang, gooi dat er maar uit.’ Zijn wil was duidelijk
wet.” Er ontstonden wel eens hooglopende discussies tussen hem en zijn redacteuren
waarbij met deuren werd gesmeten. De Ru: “Maar achteraf zeiden we dat hij toch meestal
wel gelijk had.”200
Het eindresultaat waren reportages waarin de inhoud centraal stond, niet het beeld. Dat
kwam in de eerste plaats door Wigbold, die wars was van teveel ‘mooifilmerij’. Wigbold:
“Dat gezeik van [met de camera] terug gaan naar hoe zijn schoenen eruit zien, daar
heb ik me altijd tegen verzet. [...] Dan gingen ze weer naar een vaasje bloemen dat
op tafel stond. Allemaal onzin natuurlijk, dat leidde alleen maar af. Het gaat om de
man of vrouw die je interviewt. Gewoon, recht in beeld.”201
Daarnaast waren de meeste redacteuren niet gewend om in beeldtaal te denken. “Als je in
de montage ging zitten, koos je de fragmenten op grond van hun inhoudelijke betekenis,
eerder dan om hun visuele kwaliteiten”, herinnerde Kool zich.202 Reportages werden vooral opgebouwd rond de afgenomen interviews. Het beeld was een illustratie en werd heel
weinig gebruikt op grond van zijn eigen werking. Dit tot spijt van de cameramensen. De
Ru:
“Het was een beetje frustrerend als je als cameraman uit het filmbedrijf bij de televisie kwam. Want wij waren gewend in beelden te denken en de verslaggevers die
het eigenlijk voor het zeggen hadden veel minder. Er waren verslaggevers die dach203
ten: als je maar een interview met iemand hebt, dan ben je er wel.”
Uitzonderingen vormden Koos Postema en Pier Tania, die dramatische effecten konden
aanbrengen in hun reportages, en Hans Jacobs, die op dat vlak wel leergierig was. De
overige redacteuren waren in de ogen van de cameramannen gemakzuchtiger.
De nieuwe lichting ervaren krantenjournalisten die onder Wigbold werd aangetrokken, vormde in dat opzicht een hindernis. Het waren “hele eigenwijze journalisten, die
deden of ze het allemaal wel wisten”, meende Verhey achteraf. “Die voelden zich zo be204
langrijk, die dachten dat ze het uitgevonden hadden, maar ze wisten van niets.” Dit
leidde soms tot ruzies met de cameramensen, al trokken de meeste verslaggevers bij wanneer ze doorkregen dat televisie specifieke eisen stelde aan de wijze waarop informatie
overgebracht moest worden. Maar niet iedereen wenste zich te verdiepen in de techniek en
de visuele potentie van het medium. Sommige redacteuren interesseerden zich niet echt
voor stijl en montage. Ze maakten vooral veel lange interviews in plaats van beeldende
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reportages. Naarmate bij Achter het nieuws het aantal uitzendingen, en daarmee de werkdruk, toenam, groeide de neiging om reportages vol te stoppen met interviews, omdat de
montage dan sneller klaar was.
Ook bij studio-interviews werd op visueel vlak niet teveel geëxperimenteerd en was de
regiestijl rechttoe rechtaan. “Het was heel strak van vorm”, aldus Bosboom in een terugblik.
“De vorm was altijd ondergeschikt aan de inhoud. Maar het was uitgekookter dan
je in eerste instantie zou denken”205
De interviewers werden op een verhoging geplaatst, zodat de geïnterviewde omhoog
moest kijken. Daarnaast werden er kleine trucs toegepast door gebruik te maken van de
situatie. De meeste redacteuren voelden zich vertrouwd in de studio-omgeving, terwijl veel
geïnterviewden onder de indruk waren van alle techniek en stress die kwam kijken bij een
live-uitzending. Bovendien waren ze geïntimideerd doordat er een camera op hen gericht
stond. Kool:
“Als de geïnterviewde een antwoord had gegeven waarvan je dacht dat het geen
goed antwoord was, kon je hem aan blijven kijken, niets zeggen en een pauze laten
vallen. Dat wilde nog wel eens werken. Dan ging iemand iets zeggen wat hij abso206
luut niet van plan was te zeggen omdat er een pauze viel.”
Kwam een geïnterviewde in de problemen, dan werd het beeld vastgehouden en op hem
ingezoomd. Die aanpak werd vanaf het begin toegepast, herinnerde Wigbold zich.
“Cameravoering bepaal je één keer. Zo van: moet je luisteren, als hij in nood
komt, moet je hem redelijk close in beeld nemen.”207
Op die manier werd de techniek door de redactie van Achter het nieuws vooral gebruikt
om de overhand te krijgen en de regie – letterlijk – in handen te nemen. Het gebruik van
de zoomlens en de vele close-ups kon spannende televisie opleveren. Dit droeg bij aan het
gevoel van ‘directheid’ waar zo naar verlangd en gestreefd werd, zoals ook bleek uit hoofdstuk 10.
Maar zowel in de reportages als in de studio-uitzendingen werd weinig geëxperimenteerd met de technische mogelijkheden. Dat experimenteren gebeurde in de tweede helft
208
van de jaren zestig vooral bij de Vpro en de documentaire-afdeling van de Avro. In
visueel opzicht was Achter het nieuws zeker geen voorloper. Vanuit dat gezichtspunt vormde de cinéma vérité-reportage over het PvdA-congres in 1969 eerder een uitzondering dan
de regel. “Wij waren slecht in sfeer maken”, concludeerde toenmalig regisseur Bosboom.
“Daar zijn Nederlanders volgens mij niet zo geschikt voor. Maar dat hindert niet:
iedereen krijgt de journalistiek die hij verdient.”209
Invloed technische innovaties

De vraag is of de vernieuwingen in de Nederlandse televisiejournalistiek het gevolg waren
van technische innovaties. Kijkend naar de invloed van de techniek op de werkwijze van
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Achter het nieuws, moet geconcludeerd worden dat technologische vernieuwingen wel een
rol speelden, maar niet de drijvende factor waren achter de veranderingen in aanpak en
formule.
De geschiedenis van het baanbrekende actualiteitenprogramma See It Now liet dat eigenlijk ook al zien. Ondanks de technische beperkingen, streefde de redactie ernaar om
realistische en authentieke reportages te maken. Weliswaar werkte men met logge 35mm
filmcamera’s en zware geluidsapparatuur, maar die werden ingezet met een flexibiliteit die
nieuw was voor televisie. Dat kon omdat men een duidelijk doel voor ogen had en kosten
noch moeite werden gespaard om dat te realiseren. Zo werd de special over kerst in Korea
uit 1952, waarin de harde realiteit werd getoond van het leven van de Amerikaanse militairen aldaar, gemaakt met een team van zes verslaggevers en maar liefst vijftien camera210
mensen.
De technische innovaties op het gebied van de 16mm camera’s en geluidsapparatuur
in de jaren vijftig en begin jaren zestig maakten het mogelijk dat dergelijke realistische
reportages een decennium later ook door teams van slechts twee man geproduceerd konden worden. Zowel binnenlandse als buitenlandse reportages werden veel makkelijker en
goedkoper te maken. Daarmee vergrootten de technische innovaties duidelijk de mogelijkheden en zorgden ze ervoor dat veel meer cameramensen en televisiejournalisten nieuwe, realistischere manieren van verslaggeving konden toepassen. Dit vergde wel een mentaliteitsverandering onder de cameralieden, die 16mm-film als een serieus en professioneel
format moesten leren beschouwen. Niet iedereen was daartoe bereid en net als in veel
andere landen vormden in Nederland opvattingen over wat wel of niet professioneel werd
211
gevonden een hindernis bij de acceptatie van dit soort nieuwe technologie.
Van cruciaal belang was verder dat er bij de omroepen een besef moest zijn van de potentie van de technische innovaties. Net zo belangrijk was dat de redacties van de actualiteitenprogramma’s de beschikking kregen over eigen cameramannen, in plaats van tijdelijk
ingehuurde en wisselende krachten uit Cinecentrum. In dat opzicht is de detachering van
camera’s bij de omroepen door de NTS vanaf 1962 een cruciale stap geweest voor de
Nederlandse televisiejournalistiek.
Tegelijkertijd lijken die technische innovaties niet bepalend te zijn voor de inhoudelijke vernieuwingen die plaatsvonden. De NTS had het monopolie op zowel de technische
faciliteiten als de beschikbare apparatuur. Deze waren gelijk voor alle omroepen, maar het
is duidelijk dat bij de actualiteitenprogramma’s niet alle omroepen daar op dezelfde wijze
gebruik van maakten. Het verklaart in ieder geval niet de inhoudelijke wijzigingen die wel
bij de KRO en Vara zichtbaar werden, maar niet bij de Avro en Ncrv.
Het valt bovendien op dat de belangrijkste vernieuwingen die eind jaren vijftig en begin jaren zestig werden doorgevoerd – de dagelijkse nieuwsuitwisseling, de invoering van
Ampex-apparatuur en de aanschaf van de Auricons waarmee gelijktijdig film en geluid
kon worden opgenomen – vooral innovaties waren die in het voordeel van het NTS Journaal leken. Maar juist het NTS Journaal stagneerde vanaf het begin van de jaren zestig.
Dat er technisch steeds meer mogelijk werd, betekende dus niet automatisch dat dit leidde
tot vernieuwing.
Ook de redacteuren van Achter het nieuws maakten niet maximaal gebruik van alle
nieuwe mogelijkheden die televisie hen als medium bood. Ze zetten de techniek in, maar
zochten niet de grenzen op en hielden vooral vast aan conventies ontleend aan een ander
medium, namelijk de krant. Uiteindelijk moet geconcludeerd worden dat de inhoudelijke
innovaties die Achter het nieuws doorvoerde niet geheel los stonden van de technische
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mogelijkheden, maar dat de techniek eerder faciliterend was dan aanjager van alle vernieuwingen. In dit geval lijkt Neil Postmans uitspraak “function follows form” zeker niet
op te gaan. Om de woorden van Bosboom te parafraseren: de vorm werd bepaald door de
functie.
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DE JOURNALISTEN

Herman Wigbold was chef van een spraakmakende en ogenschijnlijk vrijgevochten actualiteitenrubriek, maar stond tegelijkertijd in 1967 op de kieslijst van de PvdA. En politiek
redacteur Joop van Os ondervroeg wekelijks politici op de televisie, terwijl hij tegelijkertijd
tot 1968 hoofd voorlichting van de PvdA was. Het mag duidelijk zijn dat het begrip ‘onafhankelijkheid’ bij de redactie van Achter het nieuws een typische invulling had. Het was
een invulling die eerder leek te passen bij de beroepsopvatting van journalisten in de jaren
vijftig, toen de verzuiling nog een manifeste invloed had op het Nederlandse medialandschap, dan bij de tweede helft van de jaren zestig.
Deze opvatting over onafhankelijkheid lijkt ook haaks te staan op het beeld dat in diverse studies is geschetst van de vernieuwing van de televisiejournalistiek in het begin van
de jaren zestig. Als voornaamste oorzaak van deze vernieuwing wordt veelal het aantreden
van een nieuw type journalist bij zowel Achter het nieuws als Brandpunt genoemd. Eentje
die zich losmaakte van de eigen achterban, onafhankelijker stond ten opzichte van de
212
politiek en zich ging beroepen op zijn ‘professionele autonomie’.
Dit hoofdstuk gaat over vraag welke rol journalisten individueel en collectief speelden
bij de vernieuwing van de televisiejournalistiek. Het antwoord lijkt voor de hand te liggen:
zij gaven vorm aan de televisiejournalistiek en speelden dus qualitate qua een grote rol.
Maar met die vaststelling is nog niets gezegd over de werkelijke betekenis van de rol van
journalisten bij de vernieuwingen die zich voordeden. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is vooral toegespitst op de omslag die bij de Vara waarneembaar was vanaf eind
1962. Was er sprake van een nieuwe generatie redacteuren met andere opvattingen en een
andere invulling van hun professie? Waren zij de bepalende factor?
De vraag naar veranderende taakopvattingen en werkwijzen is ook een vraag naar hoe
de professionalisering van de televisiejournalistiek verliep. In de Inleiding van deze studie
is ingegaan op de meerdere dimensies die bij het proces van professionalisering te onderscheiden zijn. Daarbij werd geconcludeerd dat vijf aandachtspunten van belang zijn (zie
ook Bijlage 3):
de mate van institutionalisering;
de deskundigheid van de journalisten;
 de beroepsideologie;
 de werkwijze;
 de mate van autonomie.



Aangezien in deze studie de televisiejournalistiek centraal staat, spitsen de vragen zich in
dit hoofdstuk toe op de beroepsmatige context, de achtergronden en de werkwijze van
Nederlandse televisiejournalisten. En meer specifiek: de redactie van Achter het nieuws in
de jaren zestig. Daarbij zullen, voor zover dit van toepassing is, vergelijkingen met de
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redactie van Brandpunt gemaakt worden. En omdat de ontwikkelingen bij twee aanpalende beroepsgroepen – de krantenjournalisten en de programmamakers – eveneens relevant
zijn, worden eerst de professionaliseringstendensen aldaar kort behandeld.
De beroepsmatige context

De Nederlandse journalistiek kent een rijk verleden, al zijn de diverse benamingen voor
journalisten – muskieten, luizen en ratten – niet altijd even flatteus geweest. Over de veranderingen in de Nederlandse journalistieke cultuur vanaf eind jaren vijftig is in deze studie al
veel gezegd, onder andere in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 11, zodat hier volstaan zal worden
met een blik op de beroepsorganisaties en institutionele ondersteuning voor journalisten.
Al sinds de late 19e eeuw hadden Nederlandse journalisten hun eigen belangenorgaan,
de Nederlandse Journalisten Kring. Die ging na de Tweede Wereldoorlog over in de
Federatie van Nederlandse Journalisten (FNJ) waar de grote meerderheid van journalisten
zich bij aansloot. Vrij snel kwam er een cao voor dagbladjournalisten die impliciet tot doel
had de status van het vak te verhogen. Ook aan een vakopleiding werd gewerkt, al zou het
tot ver in de jaren zestig duren voordat de eerste School voor Journalistiek haar deuren
opende. Om toe te zien op het gedrag van journalisten werd daarnaast een Raad van
213
Tucht opgericht, die in 1962 werd opgevolgd door de Raad voor de Journalistiek.
Parallel aan de afnemende gezeggelijkheid van de Nederlandse pers vanaf de tweede helft
van de jaren vijftig, gingen journalisten gingen zich steeds nadrukkelijker bezinnen op hun
eigen rol. Zo probeerde men een gedragscode voor journalisten op papier te krijgen die
grotendeels gebaseerd was op de code van Bordeaux. Deze internationale code, vastgelegd in
1954, deed een beroep op de individuele verantwoordelijkheid van elke journalist. De code
bepaalde dat het de primaire plicht van journalisten was om de waarheid na te streven en dat
men eerlijk en fair moest zijn bij de nieuwsgaring. Aan de Nederlandse beroepscode, die in
1960 gereed kwam, werd ook de plicht tot bronbescherming toegevoegd.
De oprichting van diverse leerstoelen in de perswetenschap aan Nederlandse universiteiten droeg bij aan het toenemend zelfbewustzijn. Zo wees Maarten Rooij in 1958 in zijn
inaugurele rede, getiteld De vrijheid van de journalist, op zowel de verantwoordelijkheid als
de zelfstandigheid van journalisten ten opzichte van hun directies, hoofdredacteuren en
214
andere krachten.
Al deze ontwikkelingen gaven de journalistiek een duidelijk herkenbaar professioneel
karakter en waren er op gericht het aanzien van de beroepsgroep te vergroten. Het werkte
in ieder geval naar binnen toe: journalisten gingen zich vanaf het begin van de jaren zestig
steeds zelfverzekerder gedragen. Dat speelde mee bij de veranderende opvattingen over de
relatie tussen journalistiek en politiek. Want hoe wenselijk was het om loyaal te zijn aan
een partij als men tegelijkertijd een zelfstandige positie meende te moeten innemen? Discussies hierover laaiden in de loop van de jaren zestig steeds vaker op binnen de redactionele burelen.
Bij de televisie waren dit soort beroepsideologische debatten aanvankelijk minder
gangbaar, zeker in het eerste decennium van het bestaan van het nieuwe medium in Nederland. Dat had twee oorzaken.
In de eerste plaats werd er bij de leidinggevenden niet getwijfeld aan de vanzelfsprekendheid van de banden tussen omroepen en ideologisch verwante organisaties, noch aan
de ideële taakstelling. Maar wat mogelijk een nog grotere rol speelde, was dat de eerste
generatie programmamakers buitengewoon divers van samenstelling was. Hun interesses
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lagen veel meer bij de cultuur-inhoudelijke en technische problematiek van het programmamaken, dan bij discussies over hun rol of taakstelling als professionele journalist. Programmamakers werden vooral gerecruteerd uit de radio-, toneel-, cabaret- en filmwereld,
en veel minder uit de journalistiek. Gezocht werd naar creatieve duizendpoten die qua
gezindheid pasten bij het gedachtegoed van een omroep. Omdat medewerkers die beschikten over de juiste capaciteiten schaars waren, werd aan die ideologische affiniteit vaak
niet al te zwaar getild. Dat leverde een bont gezelschap op dat gezamenlijk probeerde een
nieuw vak uit te vinden.
In zijn mede op eigen ervaringen gebaseerde boek over de beginjaren van het nieuwe
beroep van programmamaker, constateerde oud-televisiemaker Leo Akkermans dat de
programmamakers het de eerste twee decennia erg moeilijk hadden. Het ontbrak hen aan
geld, kennis en voldoende enthousiasme vanuit de omroepen. Bovendien werkte het verzuilde televisiebestel veelal in hun nadeel. Volgens Akkermans kwam er pas in de jaren
zeventig een einde aan die pioniersjaren. Weliswaar was er in de periode 1951-1971 sprake van een “individuele professionalisering” van programmamakers, maar naar zijn mening werd het beroep van programmamaker pas aan het einde van die periode werkelijk
215
op waarde geschat.
Wie goed kijkt, ziet echter al veel eerder professionaliseringstendensen, zowel wat betreft het programmamaken in het algemeen als de televisiejournalistiek in het bijzonder.
Zo bestond er al sinds eind jaren vijftig een nationale prijs voor programmamakers. In
1958 werd op initiatief van televisiepionier Erik de Vries de Televisieprijs van het Prins
Bernhard Fonds in het leven geroepen. Drie jaar lang werd deze prijs uitgereikt door een
jury van uiteenlopende pluimage, totdat in 1961 de Nipkovschijf werd ingesteld, een prijs
uitgereikt door de verzamelde televisierecensenten als stimulans voor de ‘creatieve’ televisiemedewerkers. In haar rapporten gaf de jury elk jaar een stevig oordeel over het afgelopen televisieseizoen, gericht als zij was op het verhogen van het niveau van de programma’s. De instelling van de Nipkovschijf was zowel een bewijs van een zekere professionalisering onder televisiecritici, als een erkenning dat televisiemaken een apart en serieus te
nemen vak was.
Tabel 13.1: Winnaars Televisieprijs (1958-1961) en Nipkovschijf (1961-1967)
jaar
1958

naam
Ton Lensink

omroep
Avro

functie
regisseur toneel

1959

Annie M.G. Schmidt

Vara

auteur Pension Hommeles (amusementsprogramma)

1960

Milo Anstadt

Vara

regisseur kunstprogramma’s & informatieve televisie

1961

Carel Enkelaar

NTS

eindredacteur NTS Journaal

1961

Pierre Janssen
Leen Timp

Avro
Avro

presentator Kunstgrepen (kunstprogramma)
regisseur kunstprogramma’s

1962

Lou de Jong
Wim Meuldijk
Mies Bouwman (extra)

NTS
Vara
Avro

presentator De Bezetting (informatieve televisie)
auteur Pipo de Clown (kinderprogramma)
presentator Open het dorp

1963

Rudi Carell
Hans Gomperts

Vara
Avro

presentator Rudi Carell Show (amusementsprogramma)
regisseur Literaire Ontmoetingen (kunstprogramma)

1964

Brandpunt
Kees van Langeraad

Kro
Ncrv

redactie actualiteitenrubriek
regisseur televisiedocumentaires

1966

Erik de Vries

Vara/Ikor

regisseur informatieve televisie

1967

Piet Kaart

Kro

camerman Brandpunt
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De eerste paar jaar gingen de prijzen vooral naar de Vara en de Avro, met een zekere
voorkeur voor makers van kunstprogramma’s en amusement. In 1964 won de redactie
van Brandpunt de Nipkovschijf, tegelijk met Kees van Langeraad, regisseur van televisiedocumentaires bij de Ncrv. Vanaf dat jaar verlegde de aandacht zich naar meer journalistieke programma’s.216
Er ontstond dus meer waardering voor het televisiemaken in het algemeen en de televisiejournalistiek in het bijzonder. Die waardering uitte zich aanvankelijk echter niet in de
salarissen. Omroepmedewerkers werden matig betaald. Vanwege het gehanteerde salarispeil was het moeilijk voor openstaande functies op het gebied van actualiteiten geschikte
mensen te vinden, signaleerde het hoofd van KRO’s televisiesectie begin jaren zestig.
Alleen jongeren die blij waren dat ze bij het nieuwe medium mochten werken, namen de
mindere honorering op de koop toe.217
Dat lage salaris kwam deels voort uit de wijze waarop de omroep-cao in elkaar zat: alle
omroepmedewerkers waren gelijkgeschakeld en zeer verschillende functies werden niet
verschillend gehonoreerd. Bovendien geschiedde de inschaling op basis van leeftijd, niet
op basis van ervaring. Daarnaast werden de omroepmedewerkers vertegenwoordigd door
diverse verzuilde bonden die niet specifiek op radio of televisie waren ingesteld. Ten slotte
verliepen de loononderhandelingen moeizaam omdat de regering zich er vanwege de kijken luistergelden rechtstreeks mee bemoeide.
Een loonconflict in de herfst van 1961 bracht veel onvrede aan het licht en werkte als
katalysator voor het zelfbewustzijn van de televisiemedewerkers. Er kwam een eigen blad
voor radio- en televisiepersoneel en de matig betaalde programmamakers gingen zich
roeren. De primitieve omstandigheden waaronder men moest werken, het onervaren
technisch personeel, het gebrek aan middelen, de veel te lage lonen: het was genoeg geweest. “Op deze manier wordt de televisie tegengehouden in haar groei naar volwassenheid en blijven wij onnodig in de kinderschoenen staan”, klaagde een televisieregisseur
218
luidkeels in De Telegraaf.
Een deel van de programmamakers, waaronder Arie Kleijwegt, Gijs Stappershoef en
Milo Anstadt van de Vara, richtte de omroepbrede belangenorganisatie Groep 73 op en
bracht een beginselverklaring naar buiten. Ook werd er een televisiestaking georganiseerd
die veel aandacht trok, aangezien het scherm een avond lang op zwart ging. Het doel van
de acties was niet alleen salarisverbetering, de programmamakers wilden ook dat de omroepbestuurders inzagen dat televisie een ander medium was dan radio, en dus ook op een
andere wijze georganiseerd moest worden. Daarnaast wilde men de status van televisiema219
ker verhogen om de werfkracht van televisie te vergroten.
Dat streven kreeg van diverse zijden bijval. Wat hard nodig was, schreef de auteur van
het Handboek voor kijkers in 1962, was een goede opleiding plus betere voorwaarden voor
televisiemedewerkers: “Wanneer dan ook nog de salariëring verbetert, dan zal het voor
veel talentvolle krachten, die nu in andere, enigszins gelijkgestemde beroepen, bij theater,
film of journalistiek werkzaam zijn, heel wat aantrekkelijker en ook eervoller worden de
televisie te dienen.”220
Aan een opleiding werd voorzichtig gewerkt: vanaf begin 1962 werden er praktijkcursussen voor cameramensen, onderhoudstechnici en regisseurs georganiseerd. Volgens
sommigen ontstond daarmee slechts “een schim van een opleidingsinstituut”, dat bovendien vooral gericht was op de technische aspecten en veel minder op de inhoudelijke kanten van het vak – maar het was een start.221
De salariëring bleef langer een probleem, zeker wat betreft de omroepjournalisten. In
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de herfst van 1961 constateerde televisiecriticus Henk Schaafsma dat vergeleken met de
krantenjournalistiek de collega’s van de televisiejournalistiek véél te laag werden gesalarieerd.222 Dit beperkte de mogelijkheden. En drie jaar later beklaagde Wigbold zich in 1964
nog steeds dat bij het gehanteerde salarispeil het onmogelijk was om eersteklas journalisten
aan te trekken.
“Aan mensen van rond de veertig hoef je eenvoudig niet te denken. Die verdienen
– waar dan ook – meer dan wij kunnen bieden.”223
Nederland zat vanaf 1963 midden in een loonexplosie: de lonen stegen dat jaar met 9
procent, het jaar daarop met 15 procent en in 1965 nog eens met ruim 10 procent. De
omroepsalarissen staken daar schril bij af.224
Maar de erkenning van het belang van televisiejournalistiek nam toe. In januari 1965
begon het vakblad De Journalist, uitgegeven door de FNJ, met een nieuwe rubriek speciaal
voor radio- en televisiejournalisten. Tegelijkertijd richtte de FNJ de sectie Radio en Televisie op. De voorzitter van die sectie riep meteen op tot een drastische wijziging van de cao
voor omroeppersoneel. De omroepjournalisten zouden daarin qua salaris veel lager terecht
zijn gekomen dan waar ze uit hoofde van hun functie en verantwoordelijkheid recht op
hadden.225 Die wijziging kwam er: eind 1965 werd een nieuw loonsysteem bij de omroep
ingevoerd en stegen de lonen in één klap met zo’n 18 procent. Hiermee werd een belangrijk deel van de salarisachterstand ten opzichte van vergelijkbare beroepen ingelopen. De
loonstijging gold natuurlijk niet alleen de televisiejournalisten, maar zij profiteerden er wel
van.226
Tegelijkertijd was er, zoals in de vorige hoofdstukken is geschetst, vanaf het begin van
de jaren zestig sprake van een verruiming van de financiële middelen die de programmamakers tot hun beschikking kregen, plus een forse uitbreiding van de staf. Zo verdrievoudigde de omvang van de televisiesectie van de Vara tussen 1960 en 1962. Met de oprichting van een aparte afdeling Actualiteiten bij de Vara, naast de reeds bestaande afdeling
Documentaires, was er tevens sprake van een steeds verdere specialisatie. Deze ontwikkeling was bij de meeste andere omroepen waarneembaar.
In een poging de programmering beter te stroomlijnen, werd in 1962 de Werkgroep
Actualiteiten opgericht waarin de actualiteitenrubrieken en het NTS Journaal vertegen227
woordigd waren. Wekelijks werd door deze werkgroep vergaderd over zaken als gezamenlijke uitzendingen, de coördinatie van de faciliteiten en het gebruik van de studio’s.
Daar viel aanvankelijk veel aan te verbeteren, aangezien men in facilitair opzicht nog niet
echt was ingesteld op nieuwsverslaggeving. Zo werd er pas na het debacle bij de televisieverslaggeving rond de moord op president Kennedy in 1963 een telexapparaat geïnstalleerd in studio Irene.
Tevens voerde men een claimsysteem in, waarbij de verschillende redacties actuele onderwerpen konden ‘claimen’ om te voorkomen dat ze dubbel zouden worden behan228
deld. Bedoeld om de samenwerking te verbeteren, bleek dit systeem echter veelal averechts te werken. Redacties gebruikten het claimsysteem om elkaar de pas af te snijden en
dit leverde rare en soms ook frustrerende situaties op. Bij zijn vertrek bij Achter het nieuws
eind 1965 becijferde redacteur Leo Kool dat er op dat moment 237 onderwerpen ‘geclaimd’ waren en dus niet door een andere actualiteitenrubriek behandeld konden worden, hoe groot de nieuwswaarde ook was. Een ploeg van Achter het nieuws reisde een keer
af naar Bretagne waar een opstand van Franse boeren dreigde. Onderweg in Frankrijk
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kwamen ze een auto tegen met daarin een team van Attentie van de Ncrv dat eveneens op
weg was naar de boerenopstand. Bij het eerstvolgende café werd met Hilversum gebeld en
bleek de Vara als eerste het onderwerp geclaimd te hebben. Daarop droop de ploeg van
Attentie weer af naar Nederland.
Het kon nog curieuzer: de Vara claimde in 1965 het onderwerp ‘homofilie’, Henk
Neuman van Brandpunt had in de tweede helft van de jaren zestig een claim liggen op 25
bekende personen die niet door een andere omroep geïnterviewd mochten worden en
Hier en nu, vanaf 1967 de opvolger van Attentie, had enige tijd een claim op héél Latijns
Amerika. Omroeppolitieke motieven leken in dit soort kwesties belangrijker dan journalistieke afwegingen. In dat opzicht werkte de inrichting van het omroepbestel eerder belem229
merend dan bevorderend voor de televisiejournalistiek.
Omroeppolitiek hinderde ook het tot bloei komen van een beroepsvereniging. Groep
73 had weliswaar een enthousiast begin, maar kampte daarna met een wat tobberig bestaan. Dat kwam voor een belangrijk deel doordat het beroep van ‘creatieve televisiemedewerker’, waar de beroepsvereniging zich voor inzette, moeilijk af te bakenen viel: wat
behelsde het beroep, wie viel daar eigenlijk onder? Maar ook het feit dat de omroepbestuurders niet genegen waren de zelfstandige positie van programmamakers te bevorderen,
speelde een rol.
Het nieuwe zelfbewustzijn beviel niet iedereen: zo werd binnen het hoofdbestuur van
de Vara geklaagd dat leden van Groep 73 ten onrechte meenden dat de televisie “van hen
230
en voor hen” was. De belangengroep kreeg niet de machtspositie die zij wilde, bijvoorbeeld door mee te praten over de cao-onderhandelingen, noch voldoende erkenning vanuit de omroepen en de overheid. Ook het ledental was niet al te overtuigend: in 1966, bij
het vijfjarig bestaan, bleek amper twee vijfde van de televisiemedewerkers bij Groep 73
aangesloten te zijn. Slechts een kleine minderheid daarvan was afkomstig van de Vara.231
De achtergronden van de redacteuren

Waar kwamen de redacteuren die bij de Vara vorm moesten geven aan de televisiejournalistiek vandaan ? De afkomst van de vaste kern van redacteuren die Arie Kleijwegt in de
periode 1960-1962 om zich heen verzamelde – Jan Leijendekker, Wim Bosboom, Hans
de Graaf, Leo Kool, Koos Postema en cameraman Frans Verhey – was gemêleerd. Kleijwegt was afkomstig van de Vara-radio, De Graaf en Kool hadden bij een krant gewerkt,
Leijendekker kwam bij een platenmaatschappij vandaan, Postema was onderwijzer geweest en Bosboom en Verhey kenden elkaar via Cinecentrum en het NTS Journaal. Iedereen voelde wel enige verwantschap met de sociaal-democratische beginselen van de Vara,
maar hun affiniteit was niet altijd even uitgesproken.
Voor Herman Wigbold lag dat anders. Wigbold kwam als katholieke ‘doorbraakman’
voort uit de jeugdorganisatie van de PvdA, was journalist geweest bij Het Vrije Volk en
kende veel PvdA-politici via het partijcircuit. Hij zou begin jaren zestig ook zijn medewerking verlenen aan de politieke uitzendingen van de PvdA op televisie. Daarnaast publiceerde Wigbold veelvuldig over de maatschappelijke en politieke problemen waar Nederland volgens hem mee kampte en bleek zijn maatschappelijke betrokkenheid mede uit de
vijf televisiedocumentaires die hij begin jaren zestig voor de Vara maakte. De positieve
reacties op deze veelal provocerende documentaires zorgden ervoor dat Wigbold werd
232
gepromoveerd tot chef van de nieuwe afdeling Actualiteiten.
Als hoofd van de redactie van Achter het nieuws begon hij vrij snel nieuwe redacteuren
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aan te trekken. Wigbold zocht bij de uitbreiding van zijn team welbewust naar ‘echte’
professionele journalisten. Van de oorspronkelijke redactie onder Kleijwegt hadden slechts
twee een achtergrond in de dagbladjournalistiek, bij de redactie die Wigbold om zich heen
verzamelde waren vrijwel alle nieuwe redacteuren afkomstig uit de krantenwereld.
Wigbold selecteerde voor een belangrijk deel zelf zijn mensen, maar had niet de volledige autonomie bij de benoeming van nieuwe medewerkers. Het dagelijks bestuur moest
elk voorstel goedkeuren. Potentiële kandidaten werden geacht de sociaal-democratische
beginselen te onderschrijven en werden ondervraagd over hun stemgedrag. Lidmaatschap
van de PvdA was niet verplicht, van groter belang was de ‘nestgeur’, zoals Stappershoef het
noemde: de mate waarin de iemand bekend was met de omgangsvormen en opvattingen
233
binnen de Rode Familie omdat hij daarmee was grootgebracht. Vandaar dat alle nieuwe
redacteuren betrokken werden bij verwante kranten als Het Parool en Het Vrije Volk.
Tabel 13.2: Achtergrond van medewerkers van Achter het nieuws (1960-1966)234
jaar

naam

1960

Arie Kleijwegt

1921

redacteur

Vara-radio/Radio Herrijzend Nederland

1960

Netty Rosenfeld

1921

redacteur

Vara-televisie en -radio/Avro/Radio
Herrijzend Nederland

1960

Jan Leijendekker

1928

redacteur

platenmaatschappij/ministerie van Marine

1960

Rennie
Pereira

1926

redactie-assistent

1961

Leo Kool

1933

redacteur

Amerikaanse ambassade/Het Vrije Volk

1961

Wim Bosboom

1928

regisseur

NTS Journaal

1961

Pier Tania

1925

freelance redacteur

NTS Journaal/Avro/Radio Nieuwsdienst

1962

Frans Verhey

1927

cameraman

Cinecentrum/Polygoon

1962

Hans de Graaf

1931

redacteur

Haarlems Dagblad

1962

Koos Postema

1932

redacteur

Vara-radio/onderwijzer

1962

Herman Wigbold

1925

chef afdeling Aktuali- Vara-televisie/freelance journalist/de
teiten
Nieuwe Pers/Het Vrije Volk

1963

Joop van Os

1925

redacteur

Het Parool

1963

Bep Vochteloo

1934

redactie-assistent

Het Parool

1963

Fred van der Vlugt

1930

freelance redacteur

Autovisie (weekblad)

1963

Dick Verkijk

1929

freelance redacteur

freelance journalist en documentairemaker/Vrij Nederland/Het
Vrije Volk

1964

Bas Roodnat

1930

redacteur

Het Parool

1964

Ben Elkerbout

1940

redacteur

student politieke en sociale wetenschappen, UvA

1964

Huib de Ru

1928

cameraman

Polygoon

1965

Hans Jacobs

1926

redacteur

Het Vrije Volk

1966

Wil van der Smagt

1934

redacteur

Het Parool

1966

Anneke Bouman

presentatrice

Het Vrije Volk

1966

Jan Kloek

1931

assistent-cameraman

Cinecentrum

1966

Joke van Bommel

1928

producer

-

Rodrigues

geb. jaar

-

functie

achtergrond

NTS Journaal

De uitbreiding van de redactie vond al plaats voordat eind 1965 de lonen bij de omroep
stegen. Wigbold koos mensen die wel een zekere ervaring in de dagbladjournalistiek hadden, maar jonger waren dan veertig. De geboortejaren van de redacteuren van Achter het
nieuws lagen daarmee globaal tussen 1925-1930.
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Dat betekent dat ze opgroeiden en volwassen werden in een periode dat Nederland
bezet was door de Duitsers. Zonder enige twijfel heeft dit invloed gehad op hun kijk op de
samenleving en hun houding ten opzichte van gezag. Postema vatte hun houding aldus
samen:
“Kind geweest in de oorlog. Familie zien wegvoeren na razzia’s, bombardementen
en andere oorlogshandelingen ondergaan, honger geleden, een van ons verloor zijn
moeder in Auschwitz, een ander zag een joods vriendinnetje uit haar huis sleuren.
Wij lieten ons door niemand iets wijsmaken”.235
Onder deze generatie heerste veel frustratie over het feit dat de vooroorlogse politiek na de
bevrijding gewoon werd voortgezet. Ook was er een duidelijke sympathie voor een nationale omroep in plaats van de terugkeer van het verzuilde bestel. De opluchting was groot
toen begin jaren zestig beweging leek te komen in een politiek stelsel en een samenleving
die volgens deze dertigers – wat ze begin jaren zestig waren – veel te lang had stilgestaan.
Critici klaagden over “die jonge jongens” die grenzen overschreden, herinnerde Roodnat
zich. “Maar we waren al in de dertig, rond de 35, toen we dat deden; zo jong waren we
236
ook niet meer.” De behoefte om heersende conventies te doorbreken bleek niet minder
groot. Dit gemeenschappelijke gevoel versterkte duidelijk de cohesie binnen de redactie.237
Toch waren lang niet alle nieuwe redacteuren die Wigbold selecteerde een succes.
Sterker nog: veel vielen tegen. Zo werd Joop van Os in maart 1963 vol trots binnengehaald als de eerste parlementair redacteur op de Nederlandse televisie, maar hij voldeed
eigenlijk niet aan de gestelde verwachtingen. Binnen een jaar werd al overwogen om hem
te ontslaan. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar hij ging wel in deeltijd als perschef bij de
PvdA werken.238 Ook presentatrice Anneke Bouman viel tegen. In eerste instantie had
Wigbold de spraakmakende Avro-omroepster Ageeth Scherphuis benaderd, maar de duidelijke ‘Avro-kleur’ van Scherphuis maakte haar bij nader inzien ongeschikt voor de
Vara.239 Vrije Volk-journaliste Bouman die aansluitend als presentatrice werd gevraagd,
presteerde op het scherm beneden verwachting. Ze was technisch goed, maar het ontbrak
haar aan uitstraling. Redacteur Wil van der Smagt, afkomstig van Het Parool, bleek evenmin op zijn plek bij de actualiteitenrubriek en hetzelfde gold, zij het in mindere mate,
voor Bas Roodnat. Wigbold:
“Bas was een prima journalist, maar hij had grote problemen met het medium
omdat het toch heel andere eisen stelt dan een krant. Hij had het daar moeilijk
240
mee.”
Dat speelde bij meer redacteuren. Het probleem was dat Roodnat, Bouman en Van der
Smagt zich te weinig voor het medium televisie interesseerden en niet de ambitie hadden
hun werkwijze – zoals ze die op de krant hadden geleerd – wezenlijk aan te passen. Ze
bleven denken als krantenjournalisten, stelden verschillende betrokkenen achteraf. “En dat
levert zelden boeiende televisie op”, constateerde Wigbold.241
Tegelijkertijd was de redactie klein, de werkdruk hoog en was er weinig tijd voor begeleiding. “Het was een kwestie van zwemmen of verzuipen; dus rijp of groen, je moest
meteen aan de bak”, herinnerde Hans Jacobs zich. “Learning by doing”, noemde Postema
het.242 Niet iedereen bleef even goed drijven. Van der Smagt, die in 1966 bij de redactie
kwam, verliet een jaar later het team van Achter het nieuws weer en Bouman deed ook
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slechts twee jaar de presentatie. Van Os hielde het langer vol: in 1968 stapte hij over naar
de NTS, waar hij parlementair redacteur werd.243
Het binnenhalen van redacteuren met een achtergrond in de dagbladjournalistiek was
dus niet over de gehele linie een succes. Die redacteuren ervoeren bovendien een merkwaardige onderhuidse tegenstelling tussen henzelf en de rest. De zittende redacteuren
vonden de krantenjournalisten te weinig in televisietermen en beelden denken, de krantenjournalisten vonden de journalistieke afwegingen van de anderen soms onprofessioneel.
Zo had Roodnat bijvoorbeeld problemen met het feit dat redacteuren van Achter het
nieuws vliegreizen lieten betalen door vliegtuigmaatschappijen en in ruil daarvoor het logo
van de maatschappij in beeld brachten. Bij Het Parool, waar hij vandaan kwam, was zoiets
ondenkbaar. “Die sfeer van 100 procent onkreukbaarheid die bij de grote dagbladen
244
bestond, bestond bij televisie niet”, aldus Roodnat in een terugblik.
Als gevolg van de komst van de krantenjournalisten werd op de redactie doorlopend
discussie gevoerd over vorm versus inhoud, en waar de prioriteit moest liggen. In dat
opzicht ging er wel een positieve stimulans uit van de toevoer van nieuwe redacteuren,
zoals ook toenmalig redactie-assistente Vochteloo signaleerde.
“De komst van de krantenjournalisten gaf toch een hele andere sfeer op de redactie. Toen de krantenmensen erbij kwamen, gingen de andere jongens het ook beter
245
doen.”
De werkwijze van de redactie

Bij Kleijwegt stonden de lol en de gezelligheid centraal, onder Wigbold veranderde dat.
Dat werd hem aanvankelijk niet in dank afgenomen. Toen Wigbold in december 1962
chef van de afdeling Aktualiteiten werd, was de ontvangst niet erg hartelijk. Niet alleen
was men van slag door het vertrek van Kleijwegt, de redactie had ook moeite met Wigbolds afkomst, herinnerde Bosboom zich:
“In de eerste plaats was het een échte socialist en in de tweede plaats was het een
246
katholiek. Wij vonden dat een beetje een rare combinatie.”
Dat iemand die hechtte aan onafhankelijkheid en het scheppen van eigen condities tegelijkertijd gelovig was, werd merkwaardig gevonden. Daarnaast had men moeite met Wigbolds neiging onderwerpen erdoor te drukken. Bovendien snapte hij de humor en speelse
omgang op de redactie niet goed, waardoor Wigbold werd buitengesloten. Na twee
maanden zei hij tegen de directie: “Het moet nu snel veranderen, anders ga ik weer
weg.”247 Maar plots sloeg de sfeer om. Wigbold: “Misschien omdat ze doorkregen dat ik
een journalistieke aanpak voorstond en de bazen niet naar de ogen wilde kijken.”248
Inderdaad kreeg de redactie snel respect voor zijn journalistieke kwaliteiten. “Hij was
een goede journalist”, aldus Kool in een terugblik.249 In journalistieke zin hield Wigbold
van aanpakken, herinnerde Postema zich.250“Hij had een uitstekende neus voor nieuws en
kon voorspellen wanneer er iets ging gebeuren”, meende ook De Graaf achteraf.251 De
redactie zag dat Wigbold bereid was te stunten met de rubriek om daarmee de concurrentie met Brandpunt aan te gaan. Niet alleen had hij een goed gevoel voor onderwerpen die
de aandacht trokken, hij wist ook hoe hij daar televisie van moest maken. En hij bleek een
veel beter zicht te hebben op wat er met een actualiteitenrubriek mogelijk was dan Kleij337
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wegt.
Onder Wigbold veranderde zodoende de sfeer. De jolige, kameraadschappelijke en
wat anarchistische stemming die de redactie onder Kleijwegt kenmerkte, werd met de
komst van Wigbold veel strikter en professioneler. “Hij legde de zweep er over”, vond De
Graaf.252 Wigbold stond bekend als een onbehouwen beer die harde grappen niet schuwde. Hoewel hij zeker sympathiek kon zijn, was hij niet altijd aardig, ging hij soms slordig
met mensen om en kon hij kortaf, onbeleefd en horkerig zijn in de communicatie. Niet
iedereen vond dat prettig: Jacobs had er lang moeite mee, Kool verliet in 1965 mede om
die reden de redactie en hetzelfde gold voor Bosboom, die begin 1969 zou overstappen
naar Koning Klant.253
Maar de redacteuren wisten wel wat ze aan hem hadden. Bovendien zorgde Wigbold
voor discipline en een meer gestructureerde werkwijze. Hij bleek een vrij goede manager
en had in tegenstelling tot zijn voorganger geen moeite om knopen door te hakken. Wigbold kon hard zijn en durfde onaangename beslissingen te nemen. Hij bezat tevens het
vermogen te incasseren wat hij met zijn karakter opriep. Daarnaast was Wigbold fanatiek;
“de topsporter onder de journalisten”, noemde Postema hem.254 Zo stond hij erom bekend
dat hij in slaap viel met de kranten nog om zich heen. Cameraman Verhey:
“Daar trek je toch de hele rubriek mee, als de chef een keiharde werker is. Er moet
iemand zijn die de leiding heeft en tegen de mensen bij de vergadering zegt: ‘Nou
jongens, we gaan er weer tegen aan.’”255
Al snel werd Wigbold de stuwende kracht van de redactie en was hij de primus inter pares,
verklaarden alle betrokken redacteuren. “Hij was de baas en had altijd gelijk, ook als hij
geen gelijk had”, aldus De Graaf.256 Dat kwam door zijn persoonlijke en journalistieke
overwicht, stelde Jacobs in een terugblik.
“Herman had de leiding en dat wist je. En daar werd met alle gemopper en gemeul
en geklets en gerommel en gelach en gedoe en gepest in de praktijk gewoon rekening mee gehouden.”257
Als Wigbold iets niet wilde, gebeurde het niet, al wees hij in de praktijk niet al te vaak
onderwerpen af. En hij stond open voor argumenten als hij het gevoel had dat de redacteur serieus over een onderwerp had nagedacht. Ondanks zijn hoekigheid, legde Wigbold
dus wel enige souplesse aan de dag. Maar uiteindelijk bepaalde hij wat er in de uitzending
kwam en drukte hij een duidelijke stempel op de studioteksten en de eindmontage. Wigbold: “Ik heb altijd gezegd: jongens, de democratie neemt af naarmate het uitzenduur
258
dichterbij komt.”
Zo verbood hij de uitzending van een reportage die Roodnat had gemaakt over de
spraakmakende burgemeester van Gorinchem, Louis ridder van Rappard. Deze ‘Ridder
van Rappard’, zoals hij in de volksmond werd genoemd, had een autoritaire stijl van leidinggeven en stond bekend als een zedenmeester en ‘socialistenvreter’. In de portretterende reportage deed hij ook tal van autoritaire uitspraken. Volgens Roodnat werd daarmee
een goed beeld gegeven van de opvattingen van Van Rappard. Maar Wigbold was het daar
niet mee eens. Roodnat: “Herman vond dat wij, als Vara, die man moesten aanpakken en
259
bespottelijk moesten maken, waar alle aanleiding voor was.” Roodnat wenste dat niet te
doen, waarop de reportage op het laatste moment werd geschrapt.
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Ondanks dit soort ingrepen, die vaak vergezeld gingen met hooglopende discussies,
was de sfeer op de redactie goed. Door de hoge uitzendfrequentie van Achter het nieuws
vanaf 1963, met een uitzending van circa een half uur op élke dag dat de Vara uitzond,
was de werkdruk hoog – soms had men tien keer per maand een uitzending. Gekoppeld
aan de concurrentiestrijd met Brandpunt, droeg dit bij aan het saamhorigheidsgevoel.
Natuurlijk waren er ook wel eens spanningen, als gevolg van meningsverschillen met
Wigbold of onderlinge fricties. De redacteuren waren fanatiek en probeerden elkaar te
overtroeven door betere reportages dan de anderen te maken. “Er was een behoorlijke
onderlinge concurrentie”, herinnerde Jacobs zich.260 Tegelijkertijd werkten redacteuren
vaak ook intensief samen. “Dat is de kracht geweest van Achter het nieuws”, aldus Tania
achteraf. “Zo’n programma leeft van de lol van mensen om samen dingen te doen.”261
De redactie zat in een aparte villa in Hilversum waar ook de afdeling Amusement
huisde en bezette daar drie kamers: een kleine voor Wigbold, twee voor de redactie, met
de redactie-assistentes in de serre. Bij zijn komst stelde Wigbold vaste werktijden in, eiste
dat er landelijke kranten op de redactie aanwezig zouden zijn en bedong de aanschaf van
een telex. Dat was onder meer van belang omdat de redactie via de telex op de hoogte kon
worden gehouden van wat andere actualiteitenrubrieken in Europa deden. Wigbold zocht,
zoals eerder is besproken, al snel actief samenwerking met buitenlandse actualiteitenrubrieken en sloot aparte contracten met Tonight en Panorama.
Met zijn komst werd de werkwijze dus gestructureerder en het netwerk waarvan de redactie zich bediende groter. Toch wil dat niet zeggen dat men over de hele linie professioneler opereerde. Van echt uitgebreide redactievergaderingen was bijvoorbeeld aanvankelijk
amper sprake; permanent informeel overleg paste beter bij Wigbolds stijl. Bij het kiezen
van onderwerpen was een zekere hiërarchie merkbaar. “Je had de wat sterkere en de wat
262
zwakkere broeders”, herinnerde Vochteloo zich. Wigbold stond duidelijk bovenaan. Na
hem hadden Bosboom, Postema en Kool de meeste inhoudelijke inbreng.
Omdat gestructureerde redactievergaderingen weinig voorkwamen, droegen de redacteuren items aan die meestal wel enigszins verband hielden met de actualiteit, maar ook iets
willekeurigs hadden. Een duidelijk stelsel van maatstaven ontbrak, waardoor onderwerpen
zonder veel diepgaande discussie werden gekozen. De criteria waren of het relevant was, of
het een smakelijk onderwerp was en of het zich leende voor televisie. De Graaf:
“Je las ‘s ochtends de kranten, je hoorde wat op de radio, je zag wat op de telex
263
staan. En dan werd er een onderwerp van gemaakt.”
Vanaf het midden van de jaren zestig, toen er meer mensen bijkwamen, ontstond er ook
meer specialisatie bij Achter het nieuws. Maar de werkwijze was onvergelijkbaar met de
gang van zaken op een krantenredactie. Iedereen werd geacht alles te kunnen.
Aanvankelijk deed Wigbold vaak zelf de presentatie van het programma, wat een televisiecriticus “een ernstige vergissing” noemde, aangezien hij de habitus van een vakbondsleider had.264 Wigbolds presentatiestijl was opmerkelijk, beaamde Postema:
“Hij deed zijn best, maar alles klonk rauw, Zuid-Hollands, Vlaardings zelfs. Zijn
blik was en bleef stuurs. Hij bracht de tekst niet naar de huiskamer, hij sloeg de
kijker ermee om de oren.”265
De boodschap kwam over, maar wekte ook irritatie. De Telegraaf omschreef hem als een
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“grimmige tv-smid”, televisierecensent Scheepmaker constateerde dat de “immer opruiend
kijkende en altijd provocerend sprekende” Wigbold Achter het nieuws het odium gaf steeds
controversieel bezig te zijn en de recensent van de Volkskrant meldde dat Wigbold hem
geen vertrouwen inboezemde.
“Als wij hem in onze huiskamer op het glas ontmoeten, trekken we onze tenen bij
elkaar en denken: waarom nou toch? Had dat nou toch een ander laten zeggen.
Iemand, die voor het glas gebouwd is!”266
Al snel werd besloten dat Wigbold alleen in beeld zou verschijnen bij echt belangrijke
uitzendingen en interviews. En in de loop van de jaren zestig zou Postema steeds vaker de
presentatie op zich nemen, aangezien hij wel goed overkwam op camera en een sympathieke uitstraling had. Op die manier conformeerde men zich aan de wetten van het televisiescherm.
Toch gingen er nog vaak genoeg dingen mis: redacteuren werden in de studio voor de
camera gezet terwijl ze niet uit hun woorden kwamen, onervaren regisseurs moesten in
hun eentje live programma’s regisseren, uitzendingen begonnen te laat omdat reportages
nog niet afgemonteerd waren, films werden niet op tijd ingestart zodat de presentator
glazig in de camera bleef kijken tot het beeld op zwart ging en uitzendingen werden abrupt afgebroken omdat ze te lang doorliepen. “Als iets mislukte, dacht je: ach, over twee
dagen weer een uitzending”, herinnerde redactie-assistente en inval-regisseuse Vochteloo
267
zich. De lat lag wat dat betreft niet altijd even hoog.
De mate van autonomie

De vraag is hoe autonoom de redactie was. In vergelijking met sommige andere media
hadden de programmamakers relatief veel vrijheid. Dat bemerkte bijvoorbeeld cameraman
Huib de Ru toen hij de overgang maakte van het brave en gezagsgetrouwe Polygoon naar
de veel vrijzinnigere Vara.268 Ook Wigbold constateerde in een terugblik dat het klimaat
bij de Vara veel opener was dan op de redactie van Het Vrije Volk.269 Tegelijkertijd was er
een doorlopende discussie over de vraag wie verantwoordelijk was voor de uitzendingen:
de programmamakers of het bestuur? En wie besliste hoe ver je mocht gaan?
In tegenstelling tot de krant, waar een duidelijke scheiding bestond tussen de redactie
en de directie, en redactionele inmenging op principiële gronden ongepast werd geacht,
ontbrak bij de omroep deze scheiding van bevoegdheden. Omdat de Vara een ideële omroeporganisatie was, lag de eindverantwoordelijkheid om principiële redenen bij het
hoofdbestuur. Zo was het binnen het Nederlandse omroepbestel ook wettelijk en statutair
vastgesteld. Vandaar dat steeds getracht werd de zucht van redacteuren naar een grotere
onafhankelijkheid en eigen verantwoordelijkheid in te perken. Omroepbestuurders moesten een veel stevigere greep hebben op de inhoud dan een uitgever van een krant, aldus
270
Piet te Nuyl, destijds hoofd van de televisiesectie. Dat bevestigde Vara’s televisiesecretaris Wim Rengelink in een terugblik:
“De positie van een hoofdredacteur van het landelijk dagblad is een andere dan die
van eindredacteur van een actualiteitenprogramma. Wigbold was natuurlijk formeel gezien geen hoofdredacteur, al had hij wel veel vrijheid.”271
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Binnen het bestuur van de Vara lag de verantwoordelijkheid voor de programma’s in de
praktijk bij de televisiesecretaris, in casu Rengelink. Voorzitter Jaap Burger, die slechts
wekelijks aanwezig was, bemoeide zich alleen op afstand met de programma’s, hij liet de
controle graag aan Rengelink over. Op zijn beurt delegeerde Rengelink, die zijn handen
vaak vol had aan zijn werk als programmacommissaris bij de NTS en andere bestuurlijke
functies272, de uitvoering van het programmabeleid aan zijn directeur, Te Nuyl. De afspraak was dat Te Nuyl en zijn adjunct Stappershoef de vrije hand hadden, behalve als ze
dachten dat overleg met hun superieuren noodzakelijk was.
In retrospect vond televisiedirecteur Te Nuyl de politieke taakstelling van de Vara en
de invloed van het bestuur beperkender dan hem lief was. Hij voelde zich soms beknot
omdat onderwerpen niet alleen vanuit vakmatige oogpunt, maar ook op hun politieke
implicaties beoordeeld werden. Want bij gevoelige zaken moest Rengelink weer met Burger kunnen overleggen, zeker als iets strijdig met de standpunten van de PvdA zou kunnen
273
zijn, of een bedreiging vormde voor de partij.
Jan Broeksz, als omroepsecretaris dagelijks bij de Vara te vinden en vanaf 1966 de opvolger van Burger, was meer betrokken bij de programmering. Veel programmamakers
ervoeren hem als een strenge vader. Hij was strikt, rechtlijnig en soms autoritair. “Iedereen
deed het in zijn broek voor Broeksz”, herinnerde Stappershoef zich.274 Maar de aandacht
en affiniteit van Broeksz lagen veel meer bij de radio dan bij televisie. Over het programmabeleid bij de televisie bestond bovendien weinig verschil van inzicht tussen hem en
Rengelink. In de praktijk bleef de televisiesecretaris de grenzen bepalen en fungeerde hij de
facto als hoofdredacteur.275 Slechts een heel enkele keer had de redactie van Achter het
nieuws rechtstreeks contact met hun voorzitter. Wigbold had vooral met te Rengelink
maken. Wigbold:
“Ik wist wel dat het bestuur op de achtergrond een rol speelde en dat dat ook
doorwerkte in bepaalde dingen, maar ik kon dat zelf niet altijd traceren. Ik denk
dat Rengelink ons redelijk afschermde.”276
Wel had Rengelink soms vreemde uitschieters, aldus Wigbold, “alsof hij opeens zijn autoriteit moest laten voelen”.277 Televisiecriticus Scheepmaker noemde Rengelink in 1965
niet voor niets gekscherend “de moeder-overste van de Vara” die was belast met de bediening van de handrem.278
Zoals al eerder is aangehaald, laat het klimaat bij de Vara in de jaren vijftig en zestig
zich, in de woorden van Vara-biograaf Huub Wijfjes, het beste als “repressief stimulerend”
typeren.279 De leiding stond soms krachtig op de rem en hield met name bij de radio via
een rigide systeem van tekstcontrole de touwtjes strak in handen, maar er was er ook enige
ruimte voor experimenten en kritische geluiden. Daarbij leek het dagelijks bestuur een
goed ontwikkeld aanpassingsvermogen te hebben. Met een combinatie van veerkracht en
vasthoudendheid reageerde men op de ontwikkelingen. Wijfjes signaleert dat het een
beproefde tactiek van Rengelink en Broeksz was om binnen de omroep vrijplaatsen te
creëren waar creatieve mensen hun gang konden gaan, in de gaten gehouden door betrouwbare krachten als Te Nuyl. En als die er niet uitkwamen, was er altijd nog het bestuur om de grenzen aan te geven. Wijfjes: “Doorgaans deed het dit met die paradoxale
mengeling van mildheid en repressie die de meeste programmamakers het idee gaf dat ze
280
uiteindelijk toch voldoende ruimte kregen.”
Formeel had het bestuur alles te vertellen, meende Achter het nieuws-redacteur Bos341
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boom achteraf, maar omdat zij Wigbold vertrouwden maakten de bestuursleden schaars
gebruik van hun macht om iets te verbieden. Wigbold stond bekend als een trouwe medewerker die bovendien ook nog eens “een goed lid” van de PvdA was.281 De bestaande
hiërarchie werd ondergraven door de bereidheid om de bestuurders op de hoogte te houden. Wigbold was naar boven toe redelijk loyaal, waardoor hij het vertrouwen van de
leiding had. “Hij wist hoe hij tijdig dingen aan mij en Piet te Nuyl door moest geven”,
stelde Stappershoef in een terugblik.282 En Wigbold wist min of meer hoe ver hij kon gaan.
Bij Achter het nieuws waren de marges relatief groot, maar de redactie werd wel geacht
binnen die marges te blijven. “Er was geen censuur zolang je deed wat [de bestuurders]
ongeveer wilden”, stelde Bosboom.283 Juist daardoor kon de redactie behoorlijk autonoom
werken.
Van even groot belang was dat het programma onder Wigbolds leiding snel de gewenste uitstraling kreeg en goed lag bij het publiek en de televisiecritici. “Ze waren ontzettend succesvol”, herinnerde Te Nuyl zich.284 De actualiteitenrubriek was het paradepaardje
van de Vara en een Vara-televisieavond was voor de kijker niet compleet als hij niet Achter
het nieuws had gezien. Dit verschafte de redactie een machtspositie. Te Nuyl: “Succes in
deze bedrijfstak staat bijna gelijk aan meer ruimte op alle mogelijke terreinen: zowel financieel en qua zendtijd, als qua programma-inhoudelijke ruimte.”285
Omdat het programma spraakmakend was en goed scoorde, kon de redactie een eilandje vormen binnen de Vara. Wigbold schermde de redactie af en had daar ook de
kracht en uitstraling voor, zeggen meerdere redacteuren. Mede daardoor was het ook
moeilijk voor iemand als Te Nuyl om binnen te komen. In de ogen van de redactie had
de sectieleiding, met uitzondering van Stappershoef, die zelf journalist was geweest, weinig
verstand van journalistiek. “Er hing een gevoel van: bemoei je er niet mee, als er wat is kan
je het na afloop zeggen”, herinnerde Vochteloo zich.286 “We waren een staat in een staat”,
stelde De Graaf achteraf met enige bravoure. “Niemand durfde bij ons in de villa te komen, ze liepen met een boog om ons heen.”287
Ook Rengelink kwam weinig op de redactie. En omdat de frequentie van de uitzendingen hoog was, met soms wel drie uitzendingen per week, wist hij tevoren meestal niet
wat er in de uitzendingen zat en Te Nuyl doorgaans alleen op hoofdlijnen. Op de wekelijkse vergaderingen van de televisiesectie stelde Wigbold wel potentieel gevoelige kwesties
aan de orde. Wigbold:
“Ik pleegde overleg als ik dacht: dat kan gesodemieter op gaan leveren. Maar dat
overleg kwam maar weinig voor en ik deed het heel summier. Van het echt wezenlijk doorspreken van onderwerpen was weinig sprake. Daar ontbrak ook wel eens
288
de tijd voor.”
Alleen bij onderwerpen waar een gevoelig kantje aan kon zitten werd Rengelink apart
geraadpleegd. De criteria voor raadpleging waren: “Daar kan gedonder van komen”, “Ligt
het wel in de lijn van Achter het nieuws om dat te doen?” of “Wat moet de Vara met zoiets?”. Zo werden controversiële onderwerpen als homoseksualiteit, abortus en zelfmoord
van tevoren besproken. Dat kwam niet zo heel vaak voor. Rengelink: “Wigbold was niet
een man die snel aan kwam kloppen.”289
Te Nuyls adjunct Stappershoef (en vanaf begin 1965 zijn opvolger Otto Montagne)
onderhield doorgaans het dagelijkse contact met de redactie. Dat verliep soepel. “Uiteraard liet je Wigbold zijn gang gaan”, aldus Stappershoef in een terugblik.290 Dat nam niet
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weg dat ze elkaar bijna elke dag spraken, aangezien Stappershoef verantwoordelijk was
voor de amusementsprogramma’s en in dezelfde villa werkte. Stappershoef schoof ook met
enige regelmaat aan bij de nabespreking van uitzendingen en ging de redactie dan uitleggen wat ze fout hadden gedaan. “De redacteuren vonden dat prachtig”, herinnerde Vochteloo zich.291 Even belangrijk was dat Stappershoef de meer onafhankelijke aanpak die de
redactie voorstond stimuleerde en steunde, ook als dat ruzie met het bestuur opleverde.
Want zoals in eerdere hoofdstukken is beschreven, gingen Wigbolds komst en de inhoudelijke aanpassing van Achter het nieuws gepaard met diverse conflicten over bijvoorbeeld
de keuze voor de telegenieke NVV-bestuurder Kloos, de reportage over homoseksuelen en
de aandacht voor politici die niet van PvdA-huize waren.292 In de meeste van dit soort
conflicten bleef Wigbold bij zijn standpunt en ging hij zijn eigen gang. “Het was een hele
koppige man”, zei Roodnat achteraf. “Hij zal daar meer gelazer mee gehad hebben dan wij
weten, maar ik geloof wel dat hij zijn poot stijf hield.”293 Af en toe dreigde Wigbold zelfs
met opstappen om zijn zin te krijgen.
De redactie-assistentes moesten na een voorval een tijdlang in opdracht van de sectieleiding van tevoren doorgeven wat er die avond in de uitzending zat, maar dat werd na
een tijdje gestaakt omdat Wigbold het bespottelijk vond. Vochteloo: “Hij was niet makkelijk voor de leiding en de leiding vond het moeilijk omdat hij werd gedekt door de hele
afdeling.”294 Adjunctchef Stappershoef nam het ook vaak voor Wigbold op:
“Als Wigbold zei: ik wens de vrijheid te hebben om Kloos te nemen, of die bestuurder wel en die bestuurder niet, dan was dat in het begin sacrilége. Maar dan
ging ik fors achter hem staan en dan nam men daar kennis van.”295
Dat lukte omdat Stappershoefs succesvolle amusementsprogramma’s destijds bijdroegen
aan de populariteit van de Vara, terwijl Achter het nieuws regelmatig scoorde met haar
uitzendingen. “Vergeet niet”, aldus Stappershoef, “wij hadden gouden handjes. Die reputatie was er.”296
Het gevolg was dat er door Achter het nieuws af en toe items en programma’s zijn uitgezonden waarvan Rengelink en Te Nuyl achteraf dachten dat zij dat nooit zo gedaan
zouden hebben. “De programmaleiding is niet altijd in staat zich volledig te stellen achter
wat wordt uitgezonden”, liet Te Nuyl in 1964 aan de Programma Adviesraad weten.297
Dat dit kon gebeuren, was het gevolg van het feit dat de televisieleiding een deel van haar
verantwoordelijkheid delegeerde aan de chefs. Daardoor had ze niet steeds even goed zicht
op wat er aan zat te komen of wat de impact van uitzendingen zou zijn. Daarnaast was het
soms lastig om grenzen aan te geven. “Het leggen van normen was ontzettend moeilijk”,
stelde Rengelink achteraf.298 Al was het maar omdat smaakafwegingen daarbij net zo’n
belangrijke rol speelden als ideologische normen.
Toch werden er ook uitzendingen verboden, waarvan de Van Imhoff-affaire het meest
in het oog springende voorbeeld is. Ook werd er druk uitgeoefend, met name wat betreft
de politieke onderwerpen, met gemengd resultaat. Wigbold stond erom bekend dat hij
toezegde rekening te houden met bepaalde verzoeken, maar daar vervolgens vaak geen
actie op ondernam. In dat opzicht was er sprake van lijdelijk verzet en trok de redactie
grotendeels haar eigen plan. Dat het verzet tegen druk van boven niet altijd openlijk werd
geuit, bleek uit Wigbolds aanval op de Vara-top in een anoniem artikel in Vrij Nederland
in maart 1965. Goed beschouwd was het een merkwaardige, wat schizofrene actie die
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tekenend is voor zijn positie: hij mocht kritisch zijn, maar kon in het openbaar noch de
Vara, noch de PvdA afvallen.299
Toen het Vara-bestuur tussen eind 1964 en midden 1966 herhaaldelijk ingreep bij potentieel controversiële programma’s ontstond er wel onrust op de redactie. Dat het Varabestuur in maart 1966 besloot het verzoek van de Amsterdamse burgemeester Van Hall
om een afkoelingsperiode in de media te honoreren, leidde tot protest van de redacteuren.
Zeker toen aansluitend Zo is het werd stopgezet. Het bestuur vond dat Van Hall niet zo
door programmamakers mocht worden aanvallen. “Zoiets doe je een partijgenoot niet
aan”, luidde het argument van een bestuurslid.300 Maar de redactie van Achter het nieuws
vond dat zij zelf moest bepalen wat nieuwswaardig was. Het bestuur diende in de ogen
van de redactie alleen maar voorwaarden te scheppen en geen verboden af te kondigen.
De redacteuren vroegen daarom een gesprek aan. “Wij wilden duidelijkheid”, aldus
Bosboom. “Wij wilden van het Vara-bestuur de marges horen waarbinnen wij konden
opereren.”301 Maar dergelijke discussies over de programmaverantwoordelijkheid waren bij
voorbaat zinloos, stelde Te Nuyl achteraf, aangezien de leiding niet wilde tornen aan haar
positie in deze. Het gesprek leverde dan ook niets op.302 Het hoofdbestuur bleef van mening dat het bestuur de principes voor de actualiteitenvoorziening bepaalde en ter uitvoering opdroeg aan de medewerkers. “[Programmmakers] dienen er geen eigen beleid op na
te houden”, zo luidde het algemene oordeel.303
Tegelijkertijd hamerde Rengelink er binnenkamers vaak op dat de makers “binnen
bepaalde grenzen” een grote mate van zelfstandigheid moesten hebben. Deze houding
weerspiegelt de spagaat waarin met name Rengelink zich bevond. Zijn voorkeur voor een
meer spraakmakende en geprofileerde actualiteitenrubriek was niet zonder consequenties.
Dit betekende dat een groep jongere programmamakers een zekere vrijheid moest krijgen.
Zonder die vrijheid was er immers geen vernieuwing mogelijk. Maar dat bracht wel risico’s met zich mee, zeker omdat Wigbold cum suis er deels andere gedachten op nahield
dan veel van de oudere bestuursleden.
Tegenover de Verenigingsraad vertelde Rengelink in de herfst van 1966 dat hij Achter
het nieuws een bijzonder belangrijk, maar niet altijd gemakkelijk programma vond.
“Krachtens zijn aard zoekt het aansluiting bij de actualiteit, de tijdsverschijnselen, die zich
als een geestelijke stroomversnelling ontwikkelen, en weerspiegelt daardoor de onrust van
304
deze tijd.” Rengelink bekende er soms ‘s nachts van wakker te liggen, aangezien dit
“grote controversiële problemen” schiep. In een passievolle toespraak maakte hij de raadsleden deelgenoot van zijn dilemma’s.
“De geestelijke stroomversnelling, de afwijzing van dogma’s, de radicalisering van
een groot deel van de jeugd en de politieke aardschokken, dat geheel van verschuivende geestelijke, zedelijke en politieke normen, maakt in een programmabeleid
het trekken van vastegedetailleerde lijnen bijzonder moeilijk. Er zijn oude zekerheden weggevallen, aan de schijnbaar voor eeuwig vaststaande waarheden wordt getwijfeld en wat vroeger in de duisternis verborgen taboes waren, komt nu in het
volle licht. Men spreekt vrij, men denkt vrij, men werpt vensters open en dat heeft
305
bijzonder goede kanten.”
Maar de snelheid waarmee dat allemaal gebeurde leidde tot gevoelens van ontluistering en
verwarring, waardoor er volgens Rengelink een kloof dreigde te ontstaan tussen de generaties. De zichtbare openheid verheugde hem, maar de bijbehorende verschijnselen van
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negativisme en nihilisme wees hij af.
Welke functie hadden de programma’s hierbij? Ze moesten goede ontwikkelingen
stimuleren en het waardevolle in het nieuwe uitdragen, aldus Rengelink. Maar ze dienden
tegelijkertijd uitwassen te bestrijden en het negativisme tegen te gaan. “Wat huiselijker
geformuleerd: de vensters van het vaak nog duffe Hollandse binnenhuisje mogen best wijd
open, maar we moeten er wel voor zorgen, dat we de mensen niet in de kou laten
staan.”306 Je mocht wel vooruitlopen, stelde Rengelink achteraf, maar diende af en toe om
te kijken of er nog iemand achter je aankwam. Televisie was immers een massamedium.
Rengelink: “De kijker moest je geleidelijk aan veranderingen laten wennen.”307
Voor Rengelink was het zaak ervoor te zorgen dat Achter het nieuws niet té ver voor de
oudere achterban uitliep, aangezien dit het vertrouwen in de redactie (en daarmee in hem)
zou kunnen ondermijnen. Tegelijkertijd kon hij de redacteuren niet teveel onder curatele
plaatsen, omdat dit contraproductief werkte. Hij moest aan de ene kant de redactie verdedigen en haar aan de andere kant afremmen. Via gesprekken probeerde Rengelink de
programmamakers te sturen. Als dat niet hielp, volgde een reprimande of soms, zoals bij
de Van Imhoff-affaire, een ingreep.308
Het resultaat was een relatieve autonomie die direct verbonden was aan de belangenafwegingen binnen het bestuur. Midden jaren zestig constateerde de Haagse Post dat Wigbolds aanpak bij Achter het nieuws een enkele keer tot conflicten met het Vara-bestuur had
geleid, maar dat hij voor het overige veel vrijheid genoot. “Ik zou niet willen zeggen, dat
de Vara-bestuurders meegeëvolueerd zijn met de journalistieke methoden die wij aanhangen, maar ze laten ons onze gang gaan”, verklaarde Wigbold in dat artikel. “Onze aanpak
vindt in eigen kring genoeg bijval.”309
De meeste redacteuren voelden zich ook niet al te zeer beknot in hun vrijheid. “Die
eindverantwoordelijkheid van het bestuur liet nog zoveel ruimte voor ons”, meende Jacobs
achteraf.310 De nadruk lag op aanmerkingen achteraf, niet op het verbieden vooraf, al
kwam dat laatste wel af en toe voor. Jacobs: “Het feit dat er af en toe ergens gedoe over
was – ook intern – wilde nog niet zeggen dat je daarmee niet kon werken.”311
De schommelingen in de mate van autonomie die bij de Vara zichtbaar waren, deden zich
overigens ook bij Brandpunt voor. Ook bij de KRO worstelde het bestuur aan de ene kant
met de mate van vrijheid die men de redacteuren meende te kunnen toestaan en probeerde de redactie aan de andere kant ruimte voor zichzelf te creëren.
Gewaarschuwd door de hoofdredacteur van de Volkskrant, de krant waar hij vandaan
kwam, zorgde Richard Schoonhoven ervoor dat hij bij zijn aanstreden bij Brandpunt de
functie van hoofdredacteur kreeg en niet die van eindredacteur of chef. Gelet op de statutaire verantwoordelijkheid van het bestuur zou hij anders bij conflicten geen been hebben
om op te staan. In dat opzicht was zijn positie beter gewaarborgd dan die van Wigbold bij
de Vara.Tegelijkertijd probeerde KRO-voorzitter Harry van Doorn veel meer zicht te
houden op de inhoud van de uitzendingen dan zijn collega’s bij de Vara. In de regel werden de onderwerpen en de teksten van de meeste commentaren en uitsmijters voorafgaand
aan de uitzending van Brandpunt aan hem voorgelegd. Schoonhoven raadpleegde zijn
voorzitter daarnaast bij riskante reportages en uitzendingen of als er omroepzaken en
312
andere aangelegenheden ter sprake kwamen die raakten aan het KRO-beleid.
De Bidault-affaire in maart 1963 liet duidelijk zien dat niet de redactie maar de voorzitter het laatste woord had. Maar na de strubbelingen rond de Bidault-affaire waren er volgens
Schoonhoven geen ernstige meningsverschillen tussen hem en Van Doorn meer, al was de
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voorzitter het lang niet altijd eens met de inhoud van uitzendingen. Schoonhoven:
“Soms knorde hij dat ikzelf de rotzooi die ervan kon komen maar moest opruimen. Op hem hoefde ik niet te rekenen, dreigde hij dan.”313
Als interviews in zijn ogen niet goed gingen of te aanvallend en “schopperig” waren,
dreigde Van Doorn ook met ingrijpen. Hij stond erom bekend programmamakers te
kapittelen als ze de geboden ruimte overschreden, zelfs als het vooraanstaande medewerkers betrof, zoals bleek toen Van Doorn de uitzending van het forum over geboortebeperking van psychiater Kees Trimbos verbood.314
Bij Brandpunt werd vooral Frits van der Poel regelmatig door Van Doorn ter verantwoording geroepen. Het liep meestal met een sisser af, maar deze gang van zaken gaf wel
aan in welke mate de redactie op haar vingers werd gekeken. Redacteur Han Mulder
toonde zich begin 1964 in een interview nog zeer opgetogen over de vrijheid die hij bij de
KRO kreeg – een vrijheid die volgens hem groter was dan bij de Volkskrant waar hij vandaan kwam. Maar toen hij ruim een maand later meedeed aan een ludieke 1 april-grap
waarbij het populaire piratenschip Veronica dat illegaal radio-uitzendingen verzorgde
werd ‘gekaapt’ en de uitzendingen werden overgenomen, ontstak Van Doorn in woede en
315
moest Mulder stante pede de KRO verlaten. De redactie legde zich hierbij neer.
Ondanks deze ingrepen verdedigde Van Doorn doorgaans de aanpak van Brandpunt,
zowel tegenover de buitenwereld als tegenover zijn mede-bestuursleden. Steeds op de rem
gaan staan bij de redactie zou een saaie actualiteitenrubriek tot gevolg kunnen hebben,
waarschuwde hij. “Enige ruimte laten aan de medewerkers betekent uiteraard risico lopen”, stelde Van Doorn. Maar volgens hem was elke werkelijk betekenisvolle actualiteitenrubriek omstreden.316 Het winnen van de Nipkov-schijf in 1964 was daarnaast een
belangrijke steun in de rug voor de redactie. Het maakte de rubriek minder kwetsbaar
voor kritiek uit eigen huis.317
Kritiek van buiten was er ondertussen genoeg. Met name de KVP toonde zich onaangenaam verrast door de steeds kritischer wordende bejegening door Brandpunt, die men
typeerde het als “normloos, liefdeloos en gezagondermijnend”.318 In een overleg met een
KVP-delegatie in het voorjaar van 1966 liet het KRO-bestuur weten een klein deel van de
ruimte die aan de programmamakers was gegeven terug te hebben genomen, omdat er
naar de mening van het bestuur te grote risico’s waren genomen. Er werden ook uitvoerige
gesprekken gevoerd met de redacteuren. “Deze indoctrinatie”, zo beloofde het bestuur,
“zal veelvuldig worden herhaald.”319
Natuurlijk waren deze woorden vooral bedoeld om de KVP te pacificeren; intern
klonken er meer genuanceerde geluiden. En toen de KVP en andere katholieke organisaties vielen over de verslaggeving rond de Nacht van Schmelzer, ging de programmatop van
de KRO vierkant achter de redactie van Brandpunt staan.320 Van Doorns positie hierin was
precair. Zelf had hij als lid van de KVP-fractie tegen de motie van Schmelzer – die de val
van het kabinet Cals veroorzaakte – gestemd. Van Doorn zou zich gaandeweg ook steeds
meer profileren als een KVP-dissident met zijn pleidooi voor een radicale hervormingspolitiek. Dat bemoeilijkte zijn positie binnen de KVP, net zoals de opstelling van ‘zijn’
Brandpunt.321
De ophef over de Nacht van Schmelzer was aanleiding om de redactie tot grotere
voorzichtigheid te manen. Als in de toekomst in een vergelijkbare situatie niet anders
gehandeld werd, zo waarschuwde Van Doorn, zou hij zich genoodzaakt zien “ernstige
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maatregelen te nemen”.322 Een volkomen onafhankelijke opstelling was niet gewenst.
Voorkomen moest worden dat de KRO haar draagvlak onder het katholieke volksdeel
kwijtraakte.
De controle op de actualiteitenuitzendingen werd vergroot, onder andere door vooraf
meer ruggenspraak met de programmaleiding te houden en achteraf uitvoeriger te evalueren. Van Doorn reageerde meestal ook gepikeerd als redacteuren zich in kranteninterviews
beriepen op hun journalistieke principes of de ‘regels van het vak’ en de eindverantwoordelijkheid plus politieke overwegingen van het bestuur terzijde leken te schuiven.323
Hoezeer Van Doorn hechtte aan het respecteren van die eindverantwoordelijkheid,
bleek uit het ontslag van Van der Poel in oktober 1968. Van der Poel zou voor het eerst
met een eigen praatprogramma komen. Hierin wilde hij als stunt een geklede Phil Bloom,
die net beroemd was geworden met haar naakte optreden in het Vpro-programma Hoepla,
interviewen met op de achtergrond een tribune gevuld met naakt publiek. Ook wilde Van
der Poel een grappig bedoelde opmerking over prinses Christina en het koningshuis plaatsen. Beide zaken had hij verzuimd aan Van Doorn voor te leggen, die daar achter kwam
via een tip. Daarop werd Van der Poel, nog voordat het programma kon worden opge324
nomen, op staande voet ontslagen. De maatregel sloeg in als een bom. Zelfs de redactie
van Achter het nieuws, die zich solidair voelde met Van der Poel, was aangeslagen. De
affaire leidde ook tot veel discussie over de positie van de programmamakers, niet alleen
binnen de KRO, maar ook daarbuiten.
Zowel de redactie van Brandpunt als de programmaleiding van de KRO namen publiekelijk afstand van het besluit van Van Doorn en wezen op het gevaar dat programmamakers in de toekomst op onverantwoorde wijze geremd konden worden.325 Ook Groep
73 en het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de opvolger
van de FNJ, tekenden protest aan omdat volgens hen het incident liet zien dat de rechtspositie van journalisten bij de omroep volstrekt onvoldoende was en zij te weinig bewegingsvrijheid hadden. De vrijheid van meningsuiting hoorde volgens de NVJ gelijkelijk te
gelden voor journalisten bij de schrijvende pers als bij de audiovisuele media. Voorgesteld
werd onder meer om de cao te wijzigen en een arbitragecommissie in te stellen die journalistieke omroepmedewerkers in het geval van conflicten rechtszekerheid bood.326
Hans Keller, die als regisseur bij de KRO werkte, diende naar aanleiding van de affaire-Van der Poel zijn ontslag in. Hij hekelde de wat passieve reactie van Groep 73 op de
gebeurtenissen. Het ging in de zaak Van der Poel niet enkel om een arbeidsgeschil, aldus
Keller, de ethiek van het vak was in het geding.
“Het gaat principieel om het maken van televisie en alle gebruiken en goede gewoonten, die er in de journalistiek tot op zekere hoogte bestaan, maar die bij de televisie nog niet te bespeuren zijn. [...] Wat de televisie aan glamour te veel heeft
mist diezelfde televisie aan besef van alle consequenties, die nodig zijn voor het be327
oefenen van het vak, hoe ‘zwaar’ het woord vak ook mag klinken.”
De meningen over de ingreep waren binnen de top van de omroep verdeeld, zo bleek
tijdens een ingelaste extra vergadering van het algemeen bestuur van de KRO. Een aantal
bestuursleden voelde wel wat voor het standpunt van Van der Poel dat hij alleen over de
grote lijn van een programma verantwoording hoefde af te leggen, niet over elk onderdeel.
Als creatieve programmamaker zou hij recht hebben om zijn uitzendingen naar eigen
inzicht te maken.
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Deze kwestie hing samen met de professionalisering van programmamakers, signaleerde de Nijmeegse socioloog en KRO-bestuurslid Jan Thurlings:
“Naarmate een programmamaker zich meer professioneel voelt, zal hij meer naar
eigen inzicht en verantwoordelijkheid handelen. Programmamakers zijn mensen,
die juist door hun specialisme een eigen code ontwikkelen. Vele programmamakers zijn van mening, dat de verantwoordelijkheid die een voorzitter voor het programma draagt eigenlijk verantwoordelijkheden zijn, die zij zelf willen dragen.”328
Omdat het KRO-bestuur de structuur niet had aangepast of anderszins had ingespeeld op
deze ontwikkeling, was het naar de mening van Thurlings zelf schuldig aan het ontstane
conflict. En alhoewel het algemene bestuur zich uiteindelijk wel schaarde achter Van
Doorns besluit, leidde zijn omstreden optreden tot een wijziging in de verantwoordelijkheidsstructuur.
De bevoegdheden van de voorzitter werden ingeperkt en de programmaleiding kreeg
een plaats in de KRO-directie. Bovendien werd erkend dat de professionaliteit van de
programmamakers hen vaak beter in staat stelde te beoordelen hoe een item over zou
komen dan hun hogergeplaatste chefs of voorzitter. Zij moesten daarom een “ruime vrijheid en ruim vertrouwen” krijgen, in de verwachting dat dit vertrouwen niet zou worden
geschonden en er wel zo nodig overleg werd gepleegd. Aldus zorgde de affaire Van der
Poel voor een doorbraak in het vastleggen van een relatieve autonomie voor de program329
mamakers bij de KRO.
Deze ontwikkelingen rond het ontslag van Van der Poel illustreren de veranderde opvattingen over de mate waarin redacteuren zelfstandig mochten optreden. Waar in 1964
het wegsturen van Han Mulder weinig rumoer veroorzaakte, had vier jaar later het ontslag
van Van der Poel grote impact. En het publieke debat dat naar aanleiding van de affaire
ontstond bevestigde de communis opinio dat programmamakers in het algemeen en televisiejournalisten in het bijzonder recht hadden op bewegingsvrijheid. Juist bij kritische,
onthullende en verfrissende uitzendingen waarin taboes werden doorbroken en verouderde opvattingen aan de kaak werden gesteld, was het nodig de makers een grote mate van
initiatief en vrijheid te geven, schreef hoofdredacteur Ger Bakker van de VARA Gids in de
herfst van 1968. Alleen deze “onvermijdelijke zelfstandigheid”, plus de bereidheid om
risico’s te nemen en ruimte te laten voor vergissingen, maakte werkelijk moderne uitzen330
dingen mogelijk.
Professionalisering

Kijkend naar de rol die de journalisten speelden in de vernieuwing van de televisiejournalistiek, vormt de professionalisering van de televisiejournalistiek een belangrijke indicatie
voor hun bijdrage. Zoals gememoreerd, zijn bij het onderzoek naar professionalisering de
volgende vijf aandachtspunten van belang: de mate van institutionalisering, de deskundigheid van de redacteuren, hun beroepsideologie, hun werkwijze en de mate van autonomie.
Bij elk aandachtspunt laten zich ter conclusie een aantal duidelijke ontwikkelingen signaleren.
Om met het eerste punt te beginnen: de organisatiegraad was aanvankelijk matig,
maar de redacteuren genoten wel enige bescherming, ook al bestond er geen beroepsorganisatie die zich exclusief op televisiejournalisten richtte. De belangenorganisatie Groep 73
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kwam nooit goed van de grond en ging aan het eind van het decennium als een nachtkaars uit.331 De inzet van de FNJ had meer succes, zoals bleek uit de verbeterde financiële
positie van redacteuren vanaf 1965. Getalsmatig vormden de omroepjournalisten binnen
de Federatie een kleine minderheid, maar de functie van radio- en televisiejournalisten was
volgens de FNJ gelijkwaardig aan die van dagbladjournalisten.332 Steeds meer dagbladjournalisten maakten bovendien de overstap naar televisie. Vandaar dat de Federatie het
bij incidenten, zoals de affaire-Van der Poel, opnam voor de rechten van omroepjournalisten.333
Wat de deskundigheid en achtergrond van de redactie betreft, is het duidelijk dat vanaf 1962 het aandeel ‘echte’ journalisten bij de redactie van Achter het nieuws toenam. Toch
zijn twee kanttekeningen op zijn plaats. Ten eerste vielen, zoals is geschetst, veel van deze
nieuwe aanwinsten tegen. En ten tweede waren zij slechts in beperkte mate verantwoordelijk voor de vernieuwingen.
Het beeld bestaat dat Wigbold degene was die de redacteuren binnenhaalde die in de
jaren zestig bij Achter het nieuws toonaangevend zouden blijken – mensen als Postema,
Bosboom en Tania. Maar dat klopt niet: juist deze redacteuren werkten al bij Achter het
nieuws voordat Wigbold aantrad als chef. Hieruit kan worden afgeleid dat eerder zijn
benoeming dan de journalisten die hij in dienst nam het verschil maakte. Ook bij Brandpunt was dit het geval: het team dat de kern zou vormen van het vernieuwde Brandpunt
334
werkte al voor de rubriek voordat Schoonhoven als hoofdredacteur aantrad. De vernieuwing die zichtbaar werd vanaf eind 1962 kwam dus niet primair voort uit het aanstellen van een ander type journalist, eerder uit het aantrekken van een ander type eind- of
hoofdredacteur.335
Wat opvalt als beide redacties vergeleken worden, is dat vrijwel iedereen bij Brandpunt
een achtergrond in de dagbladjournalistiek had, terwijl degenen die zich onderscheidden
bij Achter het nieuws lang niet allemaal bij een krant hadden gewerkt.336 Hun journalistieke
basis lag elders: bij het NTS Journaal (Bosboom, Tania) of bij de radio (Postema). Kennelijk maakte dat niet veel verschil, wat niet hoeft te verbazen. Voor televisiejournalistiek
bestond geen echte opleiding, het learning by doing-model was dominant. Daarin verschilde de televisiejournalistiek niet wezenlijk van de dagbladjournalistiek, waarvoor tot 1966
ook geen officiële opleiding bestond. Journalistiek werd lang beschouwd als een vak dat
men het beste in de praktijk kon leren aan de hand van ervaren rotten die het klappen van
de zweep kenden.337 Bij de televisie bestudeerden chefs en eindredacteuren het vak bij de
BBC en redacteuren leerden het van de meest ervarene binnen de groep. Een achtergrond
in de dagbladjournalistiek was daarbij niet per se een voordeel, zoals bleek. In dat opzichte
is het juist een teken van professionalisering dat de krantenjournalisten die zich het medium niet eigen konden maken, weer moesten vertrekken.
De samenstelling van de redactie van Achter het nieuws in het geheel overziend, valt op
dat er sprake lijkt te zijn van een tegengestelde beweging. Bij de start, in de periode 19601962, bestond de redactie uit een gemêleerd gezelschap waarbij de affiniteit met de sociaal-democratische beginselen niet erg manifest was en het ambitieniveau niet al te hoog
leek, terwijl het programma inhoudelijk weinig geprofileerd oogde. Met het aantreden van
Wigbold veranderde dat en werd de werkwijze zienderogen professioneler. Tegelijkertijd
had Wigbold, in tegenstelling tot zijn voorganger, vanuit zijn politieke betrokkenheid een
veel duidelijkere affiniteit met de ideologische koers van de Vara. Dat weerspiegelde zich
ook in de achtergrond van de nieuwe redacteuren die hij aantrok.
Dus waar de redactie aan de ene kant professioneler en autonomer te werk ging, leek
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de (politieke) onafhankelijkheid aan de andere kant af te nemen. Maar het interessante is
dat Wigbolds ideologische gelijkgezindheid er mede voor zorgde dat de top van de Vara
hem vertrouwde. En dit vertrouwen vertaalde zich in de ruimte die hij kreeg om met zijn
redactie een nieuwe koers in te slaan. Gekoppeld aan Wigbolds vermogen om ogenschijnlijk binnen de geboden ruimte te blijven, gaf dat zijn redactie veel bewegingsvrijheid. Het
betekende ook dat Wigbold vaak strategisch opereerde, veel strategischer dan zijn stugge
voorkomen deed vermoeden.
Over de beroepsideologie is in de conclusie van Deel II al veel gezegd, zodat hier kan
worden volstaan met een paar opmerkingen. Afgemeten aan de hedendaagse journalistieke
normen van onafhankelijkheid, objectiviteit, onpartijdigheid, evenwichtigheid en de
scheiding van feiten en meningen, werd Achter het nieuws vanaf 1963 vooral een zeer
geëngageerde actualiteitenrubriek waarbij de redactie zich verschillende rollen aanmat: die
van onderzoeker, openbaar aanklager en moralist, maar ook die van activist die het debat
rond specifieke taboes op gang probeerde te brengen. Het was deels een politieke invulling
van hun taak. Politieke onafhankelijkheid, in de zin van het ontbreken van rechtstreekse
banden tussen de redacteuren en politieke partijen, werd daarbij niet als een cruciaal punt
beschouwd. Wat telde was de journalistieke onafhankelijkheid om zaken ter discussie te
kunnen stellen.
Daarbij valt op dat des te gevoeliger het taboe was dat de redactie onder het voetlicht
wilde brengen, des te meer men een duidelijke scheiding van feiten en meningen hanteerde en objectiever te werk ging. De breedheid van het publiek dat door Achter het nieuws
werd bediend, speelde bij dat laatste punt een rol. De toenemende populariteit van televisie dwong de programmamakers rekening te houden met veel diversere publieksgroepen
dan de meeste kranten traditioneel hadden gedaan. “Televisie moet objectiever zijn dan de
338
krant”, verkondigde Wigbold midden jaren zestig. Tegelijkertijd, zo signaleerde
Schoonhoven, merkte een actualiteitenrubriek als Brandpunt dat deze objectiviteit als een
“vijandige houding” ten opzichte van verwante groeperingen werd gevoeld.339
Bij de KRO was er in vergelijking met de Vara meer ruimte voor een objectieve en kritische bejegening van de ‘verwante’ partij, maar waren er juist weer grenzen aan de thema’s die Brandpunt aan kon snijden, waardoor onderwerpen als seksualiteit amper aan
bod kwamen. Onafhankelijkheid kreeg daarmee een uiteenlopende invulling in de jaren
zestig. Bij Brandpunt betekende het vooral politieke onafhankelijkheid, bij Achter het
nieuws draaide het om de mogelijkheid zelf te kiezen wat nieuwswaardige onderwerpen
waren.Was er daarmee ook sprake van toenemende professionele autonomie? Gelet op de
uitspraak uit 1968 in de VARA Gids over de “onvermijdelijke zelfstandigheid” die televisiejournalisten geboden moest worden, lijkt het zeker in de publieke perceptie zo te zijn.
Uit de schets van de discussies over autonomie blijkt ook dat het groeiend zelfbewustzijn
en de relatieve autonomie die vanaf 1960 opkwam bij de dagbladen, zich ook bij de actualiteitenrubrieken van de Vara en de KRO voordeden. Mogelijk liepen de televisiejournalisten daar zelfs wat in voor, gelet op het feit dat Wigbold en Mulder bij respectievelijk de
Vara en de KRO meer vrijheid ervoeren dan op de krantenredacties waar ze vandaan
kwamen.
Die toename van autonomie hing niet alleen samen met een groeiend zelfbewustzijn.
Ook de snelle groei van de televisiesecties en de oprichting van eigen afdelingen, die ook
nog eens in eigen gebouwen huisden, was van belang. Het ontstaan van aparte afdelingen
en specialisaties vergrootte de professionele autonomie ten opzichte van de leiding, verge340
lijkbaar met wat er bij de kranten gebeurde met de oprichting van deelredacties. Tevens
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verschafte de populariteit van Achter het nieuws de redactie meer gezag en macht. Tot slot
kan Wigbolds karakter niet onvermeld blijven. Hij wist met zijn vierkante optreden vaak
weerstand te bieden aan druk van boven en buiten. Daarmee schermde hij zijn redactie af
en creëerde hij ruimte voor een nieuwe aanpak.
Tegelijkertijd bleef het wel een begrensde en daarmee relatieve autonomie. Want als
het erop aankwam, had het bestuur het laatste woord, zoals is gebleken uit de diverse
aangehaalde voorbeelden. Al werd wel in toenemende mate erkend dat televisiejournalisten in staat gesteld moesten worden eigen keuzes te maken.
In deze ontwikkeling was de rol van omroepbestuurders als Rengelink en Van Doorn
net zo belangrijk, zo niet essentieel. Want zij waren degenen die begin jaren zestig bewust
op zoek gingen naar journalisten die blijk hadden gegeven kritisch met hun omgeving om
te kunnen gaan. Het was ook Rengelink die bij de Vara stelde dat de redacteuren een
grote mate van zelfstandigheid moesten hebben en Van Doorn die bij de KRO bepleitte
dat de medewerkers enige ruimte geboden werd. Ze werden door de redacties soms be341
schouwd als ‘regenten’, maar zowel Wigbold als Schoonhoven wisten wel beter. Zonder
hun inzet en steun zou er veel minder bewegingsvrijheid zijn geweest.
De vraag is wat hen daarbij dreef en aan welke invloeden zij zelf blootstonden. In het
afsluitende hoofdstuk van dit deel zal worden ingegaan op de rol van de omroepbestuurders en de institutionele en politieke context waarbinnen zowel zij als hun redacties moesten opereren.
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DE INSTITUTIONELE CONTEXT

De bestuurders van de Vara vertoonden soms opmerkelijk gedrag. Neem bijvoorbeeld een
opmerking van voorzitter Burger tijdens een toespraak in 1963 waarin hij betoogde dat
vooral de tegenstanders van de Vara het belang van de socialistische microfoon inzagen –
kennelijk deden de voorstanders dat in onvoldoende mate.342 Of neem de uitspraak van
Broeksz in 1966 dat de Vara het propaganda-instituut van de PvdA was, of de wijze waarop Rengelink als ‘moeder-overste’ van de Vara gedurende de jaren zestig soms onverwachts hard aan de handrem kon trekken. Al deze acties waren bij nadere beschouwing
min of meer rechtstreeks verbonden met de politieke omstandigheden van dat moment.
In Nederland hebben zowel de politieke verhoudingen als de institutionele inrichting
van het publieke omroepbestel indirect invloed op de programmapraktijk. Dat was zeker
het geval in de rumoerige jaren zestig, toen snelle maatschappelijke en politieke omwentelingen de achtergrond vormden van een heftige strijd om het ‘omroepvraagstuk’. Er is veel
geschreven over die omroepstrijd, maar de gevolgen daarvan voor de programma’s is weinig onderzocht. In dit hoofdstuk richt de aandacht zich specifiek op de institutionele en
politieke context waarbinnen de actualiteitenprogramma’s in de jaren zestig tot stand
kwamen.
Bij de Vara speelden drie specifieke omstandigheden een rol: de interne verhoudingen
bij de omroep, de soms moeizame relatie met de PvdA en de strijd om het omroepbestel.
De vraag is wat voor effect deze omstandigheden op de bestuurders hadden. En welke
gevolgen hadden ze voor de ruimte die de programmamakers, en met name de redacteuren van Achter het nieuws, kregen?
De interne verhoudingen

De Vara was een omroepbedrijf en tegelijkertijd een vereniging, wat betekende dat de
leden op papier veel inspraak hadden. Net zoals bij de andere omroepen kon deze organisatiestructuur leiden tot een behoudzuchtige en trage besluitvorming. Dat liet zich ondervangen door een daadkrachtig ingesteld dagelijks bestuur, en daarover beschikte de Vara
in de jaren vijftig en zestig. Met het trio Burger, Broeksz en Rengelink had de omroep een
vruchtbare combinatie van politieke ervaring en bestuurlijk vermogen in huis.
Vooral Rengelink werd met zijn dubbelrol als programmacommissaris bij de NTS en
televisiesecretaris bij de Vara beschouwd als een invloedrijk man. Hij viel op door de
handige manier waarop hij in bestuurlijk opricht opereerde. Zijn manoeuvreertalent bleek
onder meer uit de wijze waarop hij als NTS-programmacommissaris te werk ging. Rengelink schroomde daarbij niet om zich naar twee kanten toe ferm op te stellen.
Aan de ene kant zette hij zich nadrukkelijk in voor meer samenwerking bij de televisie.
In Rengelinks optiek was het voortbestaan van het verzuilde omroepbestel het best gediend met een gezamenlijke aanpak van nieuws en sport. Het was Rengelink die zich als
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programmacommissaris onder meer beijverde voor de komst van het NTS Journaal
(1956), de invoering van Sport in beeld (1959), het ontstaan van De Bezetting (1960) en de
start van dagelijkse Eurovisie-nieuwsuitwisselingen (1962). Allemaal initiatieven die de
aantrekkelijkheid en kwaliteit van de NTS-programma’s en de Nederlandse televisie vergrootten. Rengelink bepleitte tevens de vorming van een echte programmastaf bij de
NTS, maar de omroepen verzetten zich hiertegen. Met de nodige ophef legde hij daarop
in augustus 1964 zijn functie als programmacommissaris neer. Zijn actie had succes: de
NTS kreeg een eigen staf en Rengelink keerde een jaar later terug als programmacommissaris, wat hij – met een kleine onderbreking – tot begin jaren zeventig bleef.343
Aan de andere kant was hij erop gespitst dat de rol van de NTS niet ten koste zou
gaan van die van de omroepen. Die moesten de ruimte hebben om actualiteitenprogramma’s te maken zodat zij hun ideologie en identiteit uit konden dragen. Vandaar dat het
NTS Journaal niet teveel op het terrein van de actualiteitenrubrieken mocht komen en
Rengelink als programmacommissaris het journaal beperkingen oplegde die de uitvoering
van de taak van het NTS Journaal bemoeilijkten. Rengelink erkende achteraf dat hij in dat
opzicht een permanente strijd met de journaalredactie leverde; een strijd die hij in zijn
344
ogen wel altijd wist te winnen.
Die opstelling verklaart ook de felle wijze waarop Rengelink in 1968 in het geweer
kwam tegen een poging van de NTS om met een eigen achtergrondrubriek te komen. In
dit programma, dat Scala heette, kwamen volgens hem onderwerpen aan bod die toebehoorden aan de actualiteitenrubrieken van de omroepen. Rengelink wist de formule van
Scala flink in te perken en het programma uiteindelijk van het scherm te krijgen. De
positie van Achter het nieuws mocht immers niet in gevaar komen.345
Het dagelijks bestuur van de Vara was verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur.
Dat hoofdbestuur dijde steeds meer uit: in 1955 had men veertien leden, in de jaren zestig
waren dat er achttien. Dit bestuur stond op grotere afstand van de programmamakers en
had minder begrip voor de noden van de werkvloer en de behoefte van medewerkers om
grenzen te verkennen. Vooral de oudere leden had moeite met een toenemende onafhankelijke opstelling van programmamakers tegenover de partij en vakbeweging.
In het bestuur zaten onder meer vertegenwoordigers van de PvdA, de NVV en de Wi346
ardi Beckman stichting. Deze zogenaamde kwaliteitszetels vormden een probleem, stelde
Piet te Nuyl in een terugblik, aangezien op die plekken voor een deel mensen werden
benoemd die eigenlijk al binnen hun eigen organisatie uitgerangeerd waren en als troostprijs een functie in het hoofdbestuur van de Vara kregen.347 Daarnaast kwamen sommige
bestuursleden voort uit de oude Sdap-kern binnen de Vara. Zij vonden dat het ‘eigen’,
idealistische geluid van de omroep helder en krachtig in de programma’s moest blijven
doorklinken om de achterban te verenigen. Vooral in hoofdbestuurslid Meyer Sluyser, een
programmamaker van de oude stempel en propagandist en geschiedschrijver van de Vara,
had deze groep een vertolker van formaat. Hij waarschuwde voor crypto-communistische
infiltratie in de Vara en stopte zijn afschuw over bewegingen als Provo niet onder stoelen
of banken. “Het zijn allemaal Nieuw Linksers!”, luidde vrijwel standaard Sluysers kritiek
348
op programmamakers die in zijn ogen niet loyaal genoeg waren.
Vergelijkbare geluiden kwamen er uit de Verenigingsraad van de Vara, formeel het
hoogste orgaan binnen de omroep. Tweemaal per jaar kwam de raad bij elkaar. Tijdens
die vergaderingen legde het bestuur verantwoording af en presenteerde het nieuwe plannen. De circa zestig raadsleden werden afgevaardigd door hun districten en afdelingen en
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waren in meerderheid leden die zich al jaren op lokaal niveau voor de Vara inzetten. De
kern van de raad bestond uit voormalige Sdap-ers die de Vara voor de oorlog hadden
helpen opbouwen, waardoor de gemiddelde leeftijd binnen de Verenigingsraad aan de
hoge kant lag. Over het algemeen toonde men zich geen voorstander van ingrijpende
veranderingen of al te vooruitstrevende programmering. Veel leden waren bovendien van
mening dat de programmamakers dan wel creatieve vrijheid mochten krijgen, maar dat dit
iets anders was dan politieke vrijheid.349
De raad vertegenwoordigde de achterban van de Vara. Wigbold, die wel eens bij zijn
vergaderingen aanwezig was, bezag het gezelschap met enige verwondering. “Ik dacht
altijd: wat een treurige achterban.”350 Erg veel verstand van de programma’s hadden ze
niet, herinnerde Rengelink zich. “Het waren vrij gewone mensen, die wel een zeker
klankbord vormden, maar uit het oogpunt van programmabeleid niet zo verschrikkelijk
veel betekenden.”351 Maar de Verenigingsraad moest wel het programmaschema goedkeuren en besliste onder andere over voortzetting van programma’s als Zo is het. Daarom
moest het bestuur op zijn minst de indruk wekken hun commentaar en kritiek serieus te
nemen. “Je belazerde ze een beetje, om ze het idee te geven dat ze meer invloed hadden
dan ze in werkelijkheid hadden”, aldus Stappershoef in een terugblik.352
De oprichting van de Programma Adviesraad begin jaren zestig was bedoeld als een
tegenwicht. Op die manier hoopte het bestuur het hoofd te bieden aan de meer conservatieve geluiden binnen de omroep én tegemoet te komen aan de klacht dat de Vara te
weinig werk maakte van de doorbraakgedachte. Het oprichten van een adviesraad was al
eerder geprobeerd, in 1954, op initiatief van de PvdA, vooral om ook katholieke socialisten te betrekken bij de Vara. De timing was echter ongelukkig, want juist in dat jaar verscheen het Bisschoppelijk Mandement waarin de socialistische omroep werd veroordeeld.
353
Het plan verdween weer in de la.
Een van de directe aanleidingen tot het hernieuwde initiatief was de instelling, begin
1962, van een Programma Adviesraad bij de KRO met daarin veel progressieve katholieken. Dat initiatief kreeg een positief onthaal. Verwacht werd dat de raad de KRO zou
helpen om een moderne en vrijere omroep te worden.354 Ook de ontstane commotie rond
Zo is het en ‘Beeldreligie’ deed het Vara-bestuur beseffen dat er haast geboden was bij het
in leven roepen van een klankbordgroep. Zodoende kreeg de Vara in de herfst van 1964,
na enig voorbereidend commissiewerk, eveneens haar eigen Programma Adviesraad. De
raad was mede bedoeld om confessionele groepen binnen de PvdA meer bij de programmering te betrekken, als illustratie van het feit dat de Vara werkelijk ‘open’ was. Op die
manier, zo erkende Burger, hoopte men te ontkomen aan het “etiket van verzuiling” dat
steeds op de Vara werd geplakt.355
Het adviesorgaan vormde een eclectisch gezelschap van vijftien mensen uit het culturele, maatschappelijke en politieke leven, voornamelijk van gebruikelijke sociaaldemocratische snit, zoals vertegenwoordigers van de PvdA en de NVV. Maar er zaten ook
wat meer ongebonden jongere leden in, zoals Vrij Nederland-columniste Renate Rubinstein, de econoom Hans van den Doel en de progressieve theoloog Fokke Sierksma, die
allen voorstander waren van een vrijgevochten programmapraktijk. Dat weerspiegelde zich
in de toonzetting van veel van de rapporten die de raad uitbracht. Die riepen meestal op
tot een onafhankelijke en kritische stellingname, zowel ten aanzien van maatschappelijke
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ontwikkelingen als ten opzichte van verwante sociaal-democratische organisaties.
De Programma Adviesraad was in dat opzicht waardevol. Zijn adviezen hadden niet
veel invloed op de programmamakers, maar konden wel strategisch ingezet worden. “Voor
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ons als bestuur waren de rapporten belangrijk”, herinnerde Rengelink zich.357 “We hadden
ze in de strijd met de Meyer Sluysers ontzettend hard nodig”, zei ook Te Nuyl achteraf.358
Vandaar dat in bijeenkomsten met het hoofdbestuur en de Verenigingsraad met de adviezen werd geschermd. Ook Wigbold gebruikte de rapporten op die manier. “Als de Programma Adviesraad het met mij eens was, riep ik: zie je wel, zij zeggen het ook!”359 Maar
erg serieus werden de rapporten op de werkvloer niet genomen. Ze hadden verder weinig
gevolgen voor de werkwijze van de redactie van Achter het nieuws en andere programma’s.
Hoogstens dwong het de sectiehoofden en chefs van afdelingen in schriftelijke reacties te
beargumenteren waarom zij deden wat zij deden.
Het was aan het dagelijks bestuur om behendig te manoeuvreren tussen de soms tegengestelde opvattingen binnen en tussen hoofdbestuur, Verenigingsraad en Programma
Adviesraad. Van deze drie organen had de Programma Adviesraad de minste impact,
terwijl het hoofdbestuur vanwege zijn bestuurlijke macht het belangrijkste was. En hoewel
de Verenigingsraad niet door alle partijen even serieus werd genomen, had de raad wel
invloed, aangezien het bestuur er steeds rekening mee hield dat men twee keer per jaar
publiekelijk verantwoording moest afleggen. Teveel ophef kon de Vara-top zich daarbij
360
niet veroorloven.
De verhouding met de PvdA

Over de moeizame verhouding tussen de PvdA en de Vara in de jaren vijftig en zestig is in
hoofdstuk 7 al veel gezegd. De partij gedroeg zich in de ogen van de omroep steeds als een
onwillige minnaar die weigerde met liefdesbetuigingen over de boeg te komen en zelfs af
en toe dreigde een einde te maken aan de relatie. Dit creëerde vooral voor de Vara, die de
politieke steun van de PvdA nodig had, een lastige situatie.
Deze moeizame verhouding werd grotendeels veroorzaakt door meningsverschillen
binnen de PvdA over de inrichting van het omroepbestel, alsmede door de weerzin
binnen delen van de partij tegen de wijze waarop de Vara vorm gaf aan haar sociaaldemocratische taakstelling. Dat zou zich slecht verhouden met het doorbraakideaal en de
gewenste moderne uitstraling van de PvdA. Op de achtergrond speelden ook verschillende
cultuurpolitieke aspiraties een rol. De Vara zag zich van oudsher als een populair
socialistisch medium dat tegemoetkwam aan de verlangens van haar achterban naar
politieke emancipatie en ontspanning, de PvdA streefde veel meer naar culturele vorming
en verbreding van de aanhang, gekoppeld aan een hervorming van de sociaal361
democratische beweging.
In de jaren vijftig, toen de discussie over een nationale omroep op haar hoogtepunt
was, klonk uit doorbraakkringen het verwijt dat het omroepbestel dat de Vara voorstond
niet leidde tot de meest hoogwaardige programma’s. Door zich te richten op
amusementsprogramma’s en andere publiekstrekkers, zou het aanbod van onvoldoende
niveau zijn. Daarnaast luidde de klacht dat het de verdedigers van het verzuilde
omroepbestel allang niet meer ging om het verschaffen van een uitingsmogelijkheid aan de
verschillende maatschappelijke stromingen. “Het is ook het bezit van het
machtsinstrument in handen der managers dat men niet prijs wenst te geven”, meende
PvdA-oprichter en oud minister-president Wim Schermerhorn. Omroepsecretaris Broeksz
vertegenwoordigde in Schermerhorns ogen dit verwerpelijke “managers-type”. Hij achtte
het daarom ook uitgesloten dat de Vara in de bestaande constellatie tot vernieuwingen in
362
staat was.
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Vanuit de Vara reageerden de bestuurders steeds gepassioneerd op dit soort aanvallen;
soms fel, soms zalvend, maar altijd verwijzend naar de strategische implicaties van het
bestaan van hun omroep. Zo benadrukte Rengelink midden jaren vijftig hoe belangrijk
het was dat de Vara zich als zelfstandige omroep richtte op een zo breed mogelijk publiek.
Juist dát zou volgens hem de doorbraak bevorderen. Want waar de socialistische krant
vaak werd geweerd en tegenstanders met alle middelen trachtten propaganda voor het
democratisch socialisme te beletten, kon de Vara, aldus Rengelink, “de muren doorbreken
en doordringen in de gezinnen zelf”. Zodoende kon de omroep begrip wekken voor de
sociaal-democratische doeleinden en tonen “dat wij toch niet die baarlijke duivels zijn,
363
waarvoor wij maar al te vaak afgeschilderd worden.”
Het bleef niet bij woorden alleen. De benoeming van PvdA-politicus Burger tot voorzitter van de Vara was een strategische zet geweest – ze had mede als doel de toegang tot
de partij te vergemakkelijken. Het bestuur hoopte een einde te maken aan de gespannen
verhoudingen door de band te verstevigen. Hetzelfde gold mutatis mutandis voor de uitbreiding van het hoofdbestuur en de oprichting van de Programma Adviesraad. Door
PvdA-politici aan zich te binden in de diverse organen, wilde het bestuur voorkomen dat
de partij zich teveel van de omroep zou verwijderen; een tactiek die overigens ook bij de
364
andere omroepen werd toegepast.
Bij de Vara had het creëren van organisatorische verbintenissen tot op zekere hoogte
het gewenste resultaat. In ieder geval zorgde het ervoor dat de onderlinge verhouding,
vooral door behendig bemiddelend werk van Burger, vanaf het midden van de jaren vijftig
verbeterde. Maar het was een noodverband dat slechts tijdelijk werkte en steeds meer
begon te knellen naarmate de verzuiling erodeerde en de ontzuiling doorzette.
De PvdA begon zich rond het begin van de jaren zestig intern te bezinnen op haar
beginselen. De partijtop vermoedde dat het doorbraakideaal gaandeweg haar aantrekkingskracht aan het verliezen was. Het zoeken was naar een nieuwe ideologie die een
wenkend perspectief kon bieden voor de nieuwe tijden. Dit leidde tot een heroriëntatie op
de kernwaarden van de partij, mede gevoed door het gevoel dat die waarden in de jaren
vijftig ondergesneeuwd waren geraakt door de welvaartsgroei en de snelle technocratische
modernisering van Nederland.
De noodzaak tot herideologisering kwam ook doordat de emancipatorische taak van
de PvdA in zekere zin als voltooid kon worden beschouwd. Dankzij de gestegen welvaart
vanaf het eind van de jaren vijftig, waren de positie en sociale status van arbeiders sterk
verbeterd. Bovendien deed de opkomende verzorgingsstaat de traditionele politieke strijdpunten van de PvdA deels vervliegen, waardoor een profilering als strijdbare subcultuur
minder aansloeg. En het werd steeds duidelijker dat delen van het publiek zich begonnen
365
af te keren van bewegingen die zich teveel als zuil gedroegen.
Dit ontzuilingsproces manifesteerde zich op verschillende manieren. Zo begonnen de
meeste omroepen al in de eerste helft van de jaren zestig leden te verliezen; de enige uitzondering vormde de Ncrv. Tussen 1962 en 1965 verloren de drie andere grote omroepen
samen ruim 130.000 leden.
De populariteit van het sinds 1960 verschijnende weekblad Televizier illustreerde hoezeer het publiek zich afkeerde van de verzuilde omroepen. Het blad bracht de programmagegevens van alle omroepen, verkregen via vrije nieuwsgaring, in de vorm van een
geïllustreerd tijdschrift zonder ideologische boodschap. Dat sloeg aan, vooral bij het publiek dat radio en televisie als een consumptieartikel zag. De Vara had begin 1963 nog
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ruim 540.000 leden. Twee jaar later waren dat er 50.000 minder; vooral in 1964 stapten
de leden massaal op.366 Televizier groeide in 1964 juist met 225.000 en kwam uit op
480.000 abonnees, waarmee het abonnebestand qua omvang maar nipt achterbleef op het
ledental van de Vara.367 Ook de Tros, die in 1966 werd toegelaten als aspirant-omroep (zie
verderop in dit hoofdstuk) en zich profileerde met een niet-ideologische en op amusement
gerichte programmering, trok leden weg bij de Vara.
Eenzelfde verschijnsel deed zich voor in de politiek. Gedurende de jaren vijftig hielden
de KVP en de PvdA elkaar in evenwicht als grootste partijen die samen minstens 60
procent van de stemmen trokken. Maar vanaf het eind van de jaren vijftig kwam daarin
een geleidelijke kentering. Na vier jaar eerder al twee zetels te hebben verspeeld bij de
Tweede Kamerverkiezingen, verloor de PvdA in 1963 maar liefst vijf zetels en kwam uit
op 43 zetels. De KVP wist haar traditionele aanhang nog te behouden en zelfs licht uit te
bouwen, en behaalde 50 zetels. Maar vier jaar later ging het hard: in 1967 verloren de
PvdA en de KVP respectievelijk zes en acht zetels. Winnaars waren relatieve nieuwkomers
als de conservatieve Boerenpartij en het progressieve D’66.
Tabel 14.1: Uitslag landelijke en gemeentelijke verkiezingen PvdA (1956-1967)368
jaar

verkiezing

1956

Tweede Kamer

zetels (netto resultaat)
50 zetels (+4)

percentage van de stemmen* (netto resultaat)
32.5 procent (+3.5 procent)

1958

Provinciale Staten

178 zetels (-2)

28.5 procent (-1 procent)

1958

Gemeenteraad

-

26 procent (-2 procent)

1959

Tweede Kamer

48 zetels (-2)

30.5 procent (-2 procent)

1962

Provinciale Staten

207 zetels (+29)

30 procent (+1.5 procent)

1962

Gemeenteraad

-

28 procent (+2 procent)

1963

Tweede Kamer

43 zetels (-5)

28 procent (-2.5 procent)

1966

Provinciale Staten

170 zetels (-37)

23.5 procent (-6.5 procent)

1966

Gemeenteraad

-

22 procent (-6 procent)

1967

Tweede Kamer

37 zetels (-6)

23.5 procent (-4.5 procent)

* percentages zijn afgerond

Het stelselmatige stembusverlies van de PvdA, ook bij de verkiezingen voor de gemeenteraad en de Provinciale Staten, hield vanaf 1963 intern de gemoederen flink bezig. Door
zich te profileren als een partij van de doorbraak had de partijtop gehoopt de electorale
aanhang te vergroten. Maar dat bleek niet te lukken: de kiezers trokken juist weg. En de in
gang gezette herideologisering van de partij bleek vooralsnog niet aan te slaan. Steeds
nadrukkelijker werd de band met de Vara als mogelijke oorzaak van het stembusverlies
genoemd. Het gaf de partij het odium van een zuil en zou een negatieve invloed hebben
op het imago van de PvdA.
Deze ontwikkelingen beïnvloedden de standpunten binnen de partij over de sociaaldemocratische omroep. Dat Burger in 1962 na interne kritiek opstapte als fractievoorzitter
van de PvdA, vormde een opluchting voor degenen – vooral afkomstig uit
doorbraakkringen – die van oordeel waren dat zijn dubbelfunctie bij omroep en partij
ongewenst was. Maar sommige partijleden bleven kritiek houden op de al te nauwe
banden tussen de PvdA en de Vara. Daarmee verleende de partij in hun ogen indirecte
steun aan de verzuiling, zeker daar de omroep aan haar arbeidersimago leek vast te
houden. De Vara moest juist een “instrument van openheid” worden, stelde begin 1963
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het katholieke PvdA-kamerlid Sjeng Tans tijdens een interne discussie bij de Vara.369 Na
de verkiezingsnederlaag van mei 1963 ontstond tevens een discussie over de wijze van
propagandavoeren. De aanpak diende minder gelijkhebberig en eenzijdig te zijn, het
moest allemaal objectiever, zakelijker en bovenal subtieler worden.370
De ideeën over de inrichting van de omroep werden lang gezien als toetssteen voor de
doorbraakgezindheid van de partij. De werkgroep radio- en televisiebestel van de PvdA,
ingesteld om een einde te maken aan de voortslepende interne discussie daarover,
bevestigde in de zomer van 1964 dat de Vara fungeerde als omroeporganisatie van de
PvdA. Dat kon een gevaar opleveren omdat “door de Vara een beeld van de PvdA kan
worden opgeroepen dat niet beantwoordt aan wat deze partij als doorbraak- en
antiverzuilingspartij bedoelt.”371 Naarmate de omroep zich nadrukkelijker voorstander
toonde van een meer open bestel, zou – zo hoopte men – dit gevaar afnemen. Zelf
bepleitte de werkgroep in haar rapport de komst van een open bestel waarin ook nieuwe
gegadigden een plek konden krijgen. Daarnaast wilde men dat er, naast de omroepen, een
apart samenwerkingsorgaan met een eigen programmastaf zou komen dat een derde van
de zendtijd zou gaan vullen.372
Dit compromis tussen de voorstanders van een nationale omroep en de hoeders van
een bestel waarbij de omroepen nog een duidelijke stem kregen, werd goed ontvangen
binnen de partij. Maar het maakte geen einde aan de periodiek klinkende roep binnen de
PvdA om de banden met de Vara te verbreken. Sterker nog, zoals geschetst in hoofdstuk
7, laaide de discussie over de ontkoppeling van de band tussen de partij en de traditionele
leden van de Rode Familie in de tweede helft van de jaren zestig steeds vaker op.
Begin 1965 circuleerden tal van geruchten dat een groep prominenten binnen de
PvdA de banden met de Vara wilde verbreken. Het leidde nog niet tot concrete actie,
maar in 1967, toen de Pvda een einde maakte aan de formele band met Het Vrije Volk,
werd ook de relatie met de Vara opnieuw tegen het licht gehouden. Mede in reactie
hierop besloot de Vara haar statuten te verruimen, zodat zij ook kon samenwerken met
andere vooruitstrevende partijen als de PSP, D’66 en de PPR. Met de goedkeuring van de
statutenwijziging in het voorjaar van 1969 kwam er na ruim veertig jaar een einde aan de
exclusieve verhouding tussen de PvdA en de Vara.
Het mag duidelijk zijn dat de relatie tussen partij en omroep in de jaren vijftig en zestig onstuimiger is geweest dan zij aan de buitenkant leek. Het initiatief voor het in stand
houden van deze relatie lag vrijwel steeds bij de Vara. De omroep had geen keus. Het
motief voor het onderhouden van een sterke band met de PvdA was niet alleen ideologisch, maar zeker ook strategisch van aard: de eigen positie moest worden beschermd.
“We zijn onderling van elkaar afhankelijk”, betoogde Meyer Sluyser in 1965 bij het veertigjarige jubileum van de Vara, en het was hypocriet om dat te verbloemen.
“Omdat men de toekomst van de Vara niet los kan zien van de toekomst van het
democratisch-socialisme in Nederland (d.w.z. de parlementaire positie van de
PvdA) ligt het voor de hand, dat de oude les nog altijd geldt: wie de socialistische
microfoon veilig wil stellen, zal er een beschuttende wal van organisatie [sic] om373
heen moeten bouwen.”
De strijd om het bestel

Die beschuttende wal was nodig omdat het omroepbestel en de plek die de Vara daarin
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innam doorlopend onder vuur lagen. Zoals in hoofdstuk 4 is geschetst, vormde de omroep een onderwerp dat de gemoederen gedurende de jaren veertig, vijftig en zestig flink
bezighield. De invoering van het Televisiebesluit van 1956 had een einde gemaakt aan het
spookbeeld van een nationale omroep waarin er voor de omroepen geen plaats meer zou
zijn. Maar de strijd om de basis van het televisiebestel was amper beslecht, of de volgende
dreiging had zich alweer aangediend: commerciële televisie.374 Dit leidde tot een hernieuwde discussie en de politiek was een groot deel van de jaren zestig in de ban van het
omroepdebat, waarvan het zwaartepunt in 1963-1966 lag.
Het waren zeer enerverende jaren. Volgens sommigen dreigde het fundament van de
Nederlandse samenleving ondermijnd te worden indien het bestaande bestel zou verdwijnen. Volgens anderen werd de modernisering van Nederland tegengehouden indien het
bestel werd gehandhaafd. De strijd resulteerde in een opeenstapeling van initiatieven,
gelegenheidscoalities, interne politieke verdeeldheid en opportunistische acties. Het voert
te ver om die allemaal in deze studie te behandelen, maar het is wel van belang om de rol
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van de PvdA in de omroepstrijd kort te belichten.
Hoewel de PvdA streefde naar een meer open bestel, kwam de partij in de regel op
voor de belangen van de Vara en werd de stem van de omroep in de Tweede Kamer verwoord door fractie- én omroepvoorzitter Burger. Na diens vertrek uit de Kamer in 1962
was het vooral Cors Kleijwegt, woordvoerder omroepzaken voor de PvdA, die het voor de
omroep opnam. Kleijwegt – een oom van Arie Kleijwegt – had nauwe banden met de
Vara: hij zat in het hoofdbestuur en was vaste deelnemer aan het populaire Vararadioprogramma Radio Olympus. Hij zag het nadrukkelijk als zijn taak om te voorkomen
dat de verhouding tussen de Vara en de PvdA-bestuurders verslechterde. “Dat is van levensbelang voor Vara en Partij en fractie”, meldde Kleijwegt in 1964 aan fractievoorzitter
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Anne Vondeling. Hij werd bovendien voortdurend gesouffleerd door Broeksz en Rengelink, herinnerde Stappershoef zich. “Er hoefde maar dít te gebeuren, een vage bedreiging
van het bestel, en daar gingen ze weer.”377
Zoals eerder geschetst, werd de poging van de VVD om commerciële televisie toe te
laten in 1963 door een meerderheid van de Kamer verworpen. Toch zat de omroepdiscussie niet muurvast. Kleijwegt kwam met een voorstel om het bestaande bestel te vernieuwen door meer samen te werken, nieuwe zendgemachtigden toe te laten en reclame op het
tweede net toe te staan. Het mag, gelet op de zo publiekelijk beleden afkeer van reclame
door de Vara, opmerkelijk lijken dat juist de PvdA met een dergelijk voorstel kwam. Maar
in de jaren vijftig hadden de omroepbestuurders binnenkamers al erkend dat reclame
onvermijdelijk zou zijn om de uitbreiding van televisie te financieren. Van het idee van
nieuwe zendgemachtigden was men evenmin afkerig, mits daarmee het draagvlak voor het
omroepbestel vergroot zou worden. Vara-historicus Huub Wijfjes noemt het “een typisch
staaltje Hilversums omroepbeleid”, waarbij flexibel met principes werd omgegaan zolang
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met pragmatische oplossingen de eigen positie kon worden beschermd.
Het wachten was op een regeringsvoorstel dat een meerderheid in de Tweede Kamer
zou krijgen. De confessionele partijen namen echter op het gebied van omroeppolitiek
grotendeels een ander standpunt in dan de VVD, terwijl ze wel samen in een regering
zaten. Dit liberaal-confessionele kabinet, geleid door de KVP-er Victor Marijnen, gunde
het tweede televisienet aan de NTS en de omroepverenigingen terwijl het zich nog bezon
op de gewenste exploitatievorm. Ondertussen verhoogde de Tweede Kamer de druk door
in december 1964 via een motie te eisen dat er spoedig een nieuw voorstel voor een omroepwet zou komen. Marijnen zegde toe vóór 1 maart 1965 een oplossing voor het om360
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roepvraagstuk te presenteren.
Deze druk werd nog verder opgevoerd met de komst van TV Noordzee, de commerciële radio- en televisiezender op een kunstmatig eiland in de Noordzee, geëxploiteerd
door de Reclame-televisie Exploitatie Maatschappij (REM). TV Noordzee was een groot
succes: in november 1964 waren er al 350.000 speciale REM-antennes geplaatst en een
veelvoud aan Nederlanders kon de uitzendingen ontvangen. Uit een Nipo-enquête bleek
dat ruim 60 procent van de bevolking vóór invoering van commerciële televisie was, terwijl maar liefst 83 procent van de Nederlanders tegen een regeringsverbod op de uitzendingen van TV Noordzee was.
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De Vara sloeg alarm en beet fel van zich af. Ook een meerderheid van de politieke
partijen vond dat er opgetreden moest worden. Met de hulp van een spoedwetje en de
inzet van de marine kwam er in december 1964 een einde aan het REM-avontuur. Het
was echter niet het einde van de initiatiefnemers. Samen met enkele andere partijen richtten ze de omroeporganisatie Tros op die in december meteen een zendmachtiging aanvroeg. Binnen een mum van tijd had de Tros 230.000 sympathisanten.
Al deze gebeurtenissen zorgden voor flinke consternatie en discussie. En het hoogtepunt moest nog komen: eind februari 1965 kwam het kabinet Marijnen ten val over het
omroepbeleid. Hoewel voor velen onverwachts, was de val wel verklaarbaar. Het omroepvraagstuk was door de over elkaar heen buitelende initiatieven buitengewoon complex
geworden, de regeringspartijen lagen qua standpunt teveel uit elkaar en de tijdbom die
Marijnen zelf in werking had gezet door in te stemmen met een harde deadline bemoeilijkte de besluitvorming nog meer.
De noodzaak om snel tot een oplossing van het omroepvraagstuk te komen om alle
politieke en maatschappelijke onrust te bezweren, maakte de weg vrij voor deelname van
de PvdA aan een nieuw kabinet. De confessionelen hadden het op omroeppolitiek gebied
altijd beter kunnen vinden met de sociaal-democraten dan met de liberalen. Het resultaat
was het kabinet-Cals, bestaande uit KVP, ARP en PvdA.
In zeer korte tijd kwam een conceptontwerp voor een nieuwe omroepinrichting tot
stand dat in grote lijnen gebaseerd was op de motie-Kleijwegt van twee jaar eerder. In
hoog tempo werd aansluitend met steun van de drie regeringspartijen in de zomer van
1965 een overgangsbestel goedgekeurd en een nieuwe Omroepwet aangenomen. Dat
laatste gebeurde in januari 1967, nadat het kabinet-Cals al ten val was gekomen. Omdat
geen van de betrokken partijen wilde dat de brisante omroepkwestie een rol zou spelen bij
de verkiezingen een maand later, wist een overgangskabinet op de valreep de wet met
grote meerderheid aangenomen te krijgen. Daarmee kwam voorlopig een einde aan een
zeer bewogen omroepstrijd.
Het nieuwe omroepbestel week op een aantal fundamentele punten af van het oude
bestel, terwijl tegelijkertijd de positie van de traditionele omroeporganisaties grotendeels
werd behouden. Reclame werd mondjesmaat en gereguleerd toegestaan, de samenwerking
en coördinatie binnen de omroep werden verstevigd en nieuwe zendgemachtigden mochten toetreden mits ze aan specifieke voorwaarden voldeden. Enerzijds waren dat inhoudelijke voorwaarden, samengevat in het zogenaamde ‘stromingsartikel’ dat dicteerde dat
omroepen culturele, godsdienstige of geestelijke behoeften moesten bevredigen, anderzijds
werd een getalscriterium ingevoerd dat mede bepaalde hoeveel zendtijd een omroep kreeg.
De A-status kregen omroepen met meer dan 400.000 leden, de B-status was voor omroepen met minstens 250.000 leden en de C-status gold voor omroepen met ten minste
100.000 leden.
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De Omroepwet leek de positie van de bestaande omroepen verder te versterken door
het lidmaatschap te koppelen aan een abonnement op een omroepblad. Omdat het auteursrecht op de programmagegevens bij de omroepen werd gelegd, verzekerde dit de
omroepen van abonnees, en daarmee van leden. Dit vormde een probleem voor Televizier,
begin 1967 uitgegroeid naar 600.000 abonnees, die met haar publicatie van programmagegevens nu strafbaar dreigde te worden. De oplossing werd gevonden in een ingenieuze
actie: Televizier fuseerde met de Avro. Daarmee werd de wat wegkwijnende Avro in één
klap de grootste omroep met ruim 800.000 leden.
De verontwaardiging bij de andere omroepen was groot, maar er viel niets aan te
doen. Ook de snelle groei van de Tros, die in oktober 1966 als aspirant-omroep zendtijd
toegewezen had gekregen, bleek niet te stuiten. In dat opzicht was het nieuwe omroepbestel een “Phyrrus-overwinning” voor de traditionele omroepen, zoals Wigbold in een
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artikel in Vrij Nederland betoogde. Ze dachten hun positie te hebben veiliggesteld, maar
hadden de uitwerking van het getalscriterium onderschat.
Evenwichtsoefening

De hierboven geschetste omstandigheden hadden vanzelfsprekend invloed op de bestuurders en het beleid van de Vara, hoe tegengesteld sommige krachten ook waren.381 Het
streven de positie van de Vara zo goed mogelijk te beschermen, dwong de bestuurders tot
een evenwichtsoefening. Want enerzijds wilde het bestuur dat de Vara zich nadrukkelijk
profileerde, anderzijds wilde men niet teveel provoceren. Dit plaatste de bestuurders – en
in het verlengde daarvan de programmamakers – soms in een lastige spagaat.
Door de zeer algemene programmering van de meeste omroepen in het eerste televisiedecennium, werd het bestaansrecht van het verzuilde omroepbestel de facto ondermijnd. De dreiging van commerciële televisie vanaf eind jaren vijftig maakte de noodzaak
om zich met iets anders te profileren dan amusementsprogramma’s groter. Alleen zo kon
de Vara bewijzen wat de meerwaarde van het bestaande omroepbestel was. Bovendien zat
de PvdA sinds 1958 in de oppositie, waardoor er een grotere behoefte was zich te onderscheiden van andere politieke partijen en de confrontatie aan te gaan. Ook de regelmatig
geuite klacht van Verenigingsraadsleden dat in de Vara-programma’s een “te weinig socia382
listisch beeld” werd gegeven had invloed.
Deze externe en interne druk dwong de Vara-bestuurders het eigen profiel sterker te
benadrukken in de programmering. Vandaar dat Rengelink eind 1959 in een interview
liet weten dat men meer aandacht wilde besteden aan programma’s gericht op de actualiteit. Het zou de Vara in staat stellen “ook in de televisie meer Vara [te] zijn”.383
Tegelijkertijd probeerde het bestuur tegemoet te komen aan de kritiek van de PvdA op
de programmering. Zoals geschetst, bepleitten PvdA-leden uit doorbraakkringen dat de
Vara een instrument van openheid moest zijn, zowel op politiek als cultureel gebied. De
KRO leek begin jaren zestig onder leiding van haar nieuwe voorzitter Van Doorn de Vara
links in te halen met een relatief vooruitstrevende aanpak en onderwerpskeuze, zichtbaar
in Brandpunt en de programma’s van Kees Trimbos. Intern werd begin 1963 geklaagd dat
de Vara overschaduwd dreigde te worden in haar rol van progressieve omroep.384 Dit was
niet alleen nadelig voor de Vara, maar kon ook zijn weerslag hebben op het binnenhalen
van stemmen voor de PvdA. Wilde de Vara haar streven waarmaken om de meest moderne en progressieve omroep te zijn, dan was actie geboden.
Dit verklaart mede de ambitie van Rengelink om van Achter het nieuws de meest toon362
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aangevende actualiteitenrubriek van Nederland te maken. En het verklaart ook zijn frustratie dat dit onder Kleijwegt niet lukte. Vandaar dat Wigbold als kritische doorbraaksocialist met een katholieke achtergrond en een ruim PvdA-netwerk de ideale opvolger leek.
Het is in dit licht ook begrijpelijk dat iedereen enthousiast reageerde toen hij bij de afdeling Actualiteiten solliciteerde. En het was daarom geen wonder dat Wigbold veel ruimte
kreeg om zijn redactie uit te breiden en de formule van Achter het nieuws aan te passen.
Diezelfde ambitie om de Vara nadrukkelijker op de kaart te zetten, verklaart ook het
enthousiasme waarmee de leiding programma’s als Zo is het binnenhaalde. Maatschappijkritische satire was bij uitstek een manier om zich te profileren. Het had snel het gewenste
effect. Al in 1964 constateerde een lid van de Programma Adviesraad dat niet langer de
ouderwetse strijdliederen, als wel de programma’s van Wigbold het symbool van de Vara
385
waren geworden. In Achter het nieuws en Zo is het kwam het eigen gezicht van de Vara
duidelijk naar voren.
Daarbij was wel voorzichtigheid geboden, waarschuwden de bestuurders steeds, omdat
via de televisie onderwerpen indringender overkwamen. Dit kon grote weerstanden opwekken. Aangezien televisietoestellen duur waren en er weinig zendtijd was, keek het
publiek naar vrijwel alles. De programmamakers moesten daarom rekening te houden met
de gevoelens van een zo groot mogelijk publiek. Daarnaast moesten ze voorkomen dat de
traditionele achterban van de Vara niet teveel vervreemd raakte.
Zeker na het grote ledenverlies in 1964, toen de Vara in één jaar ruim 42.000 leden
kwijtraakte, werden de bestuurders daar steeds alerter op. Het ledenbestand was relatief
oud en het bestuur was bang dat nog meer leden zich van de omroep af zouden keren.
“Men dacht: als wij kijkers voor de kop stoten, zou dat wel eens gevaarlijk kunnen wor386
den”, vertelde Stappershoef achteraf. “Dan riepen ze: ‘We moeten warmte uitstralen!’”
Het getalscriterium in de nieuwe Omroepwet wierp in dat opzicht al vanaf 1965 zijn
schaduw vooruit.
Een grote zorg bleek het risico dat kijkers met een confessionele achtergrond de Varauitzendingen te schokkend zouden vinden en zich als gevolg daarvan ook van de PvdA
zouden afkeren. Zo is het was in dat opzicht een bron van constante ongerustheid. Na een
persiflage op bisschop Bekkers schreef Sjeng Tans, die inmiddels PvdA-partijvoorzitter was
geworden, boos aan Burger dat de naam van de partij in de katholieke wereld beschadigd
raakte. Niet dat Tans het programma wilde verbieden, “maar het kan natuurlijk niet, dat
wij voortdurend de adem moeten inhouden van angst, dat er weer een uitglijder komt, die
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schadelijke zoniet funeste gevolgen kan hebben”.
De Vara-programma’s kostten de PvdA inderdaad kiezers en leden, al is het lastig in te
schatten hoeveel. Kiezers die van oudsher op de PvdA hadden gestemd maar vanaf 1963
hun heil elders zochten, deden dat om zeer uiteenlopende redenen die vooral samenhingen met de ontzuiling. Bij een deel van de PvdA-stemmers wekten de meer propagandistische Vara-uitzendingen met hun gelijkhebberige toon weerstanden op, terwijl bij een
ander deel de satirische programma’s waarin God noch gebod werd gespaard de druppel
vormden. Sommige PvdA-leden met een confessionele achtergrond zeiden vanwege Zo is
het hun lidmaatschap op. “De partij verloochent haar doorbraakkarakter en laat ons christenleden van de partij in de kou staan als ze hier geen stelling tegen neemt”, schreef een lid
388
boos bij zijn vertrek uit de PvdA.
Bij de Vara probeerde men de mogelijk negatieve invloed van haar uitzendingen op de
verkiezingsuitslagen steeds te bagatelliseren. Er werd zelfs afgesproken dat bestuursleden
niet zouden reageren op uitspraken daarover. Maar men maakte zich begrijpelijkerwijs
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zorgen over de vele speculaties hieromtrent die in de media verschenen. De beeldvorming
was niet gunstig. Wat betekende dit voor de band met de PvdA? Die zorg nam toe naarmate de besluitvorming over een nieuw omroepbestel dichterbij kwam.
Even zorgwekkend was de grote populariteit van TV Noordzee. De komst van de
commerciële zender leidde tot een sfeer van “onrust, demoralisatie en defaïtisme” bij de
omroepen, onthulde Stappershoef in augustus 1964 in een kranteninterview. De Vara zag
met lede ogen aan hoe een niet onbelangrijk deel van haar achterban enthousiast reageerde
op de komst van commerciële televisie. Stappershoef beklaagde zich in het interview tegelijkertijd over het feit dat bij de omroepen bepaalde “personen en prestigegroepen” teveel
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invloed hadden op de programma’s. De REM maakte handig gebruik van deze uitspraak in haar campagne tegen het verzuilde omroepbestel en de Vara vaardigde onmiddellijk een perscontactverbod uit voor al haar medewerkers.390
Het was duidelijk een zeer gespannen tijd. En dit had gevolgen voor de uitzendingen.
Vanaf augustus 1964, toen TV Noordzee begon met uitzenden en de regering aansluitend
toezegde binnen een paar maanden met een oplossing voor het omroepvraagstuk te komen, tot en met januari 1967, toen de Tweede Kamer instemde met de nieuwe Omroepwet, was het voor de Vara politiek gezien niet opportuun programma’s uit te zenden die
tot enorme ophef aanleiding konden geven. De ervaringen met de ‘Beeldreligie’-affaire
hadden het Vara-bestuur geleerd hoe snel en heftig de stemming zich tegen de omroep
kon keren.
Daarnaast moest de Vara rekening houden met de gevoeligheden binnen de PvdA,
waar vanaf het voorjaar van 1965 weer allerlei geluiden opklonken om de banden met de
omroep te verbreken. Qua timing was dat zeer ongelukkig, aangezien de Vara in deze
spannende tijden de steun en inzet van de PvdA hard nodig had. De Vara wilde voorkomen dat de relatie verslechterde. “De visie van Burger was: ‘Als de Vara zich maar hield
aan dat gene wat de PvdA van haar wenste’”, herinnerde voormalig televisiedirecteur Te
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Nuyl zich. “De harde kantjes moeten er af, we moeten de puntjes bijvijlen”, kreeg zijn
adjunct Stappershoef van Rengelink te horen.392
Deze motieven vormen een verklaring voor het grote aantal reeds gememoreerde ingrepen in deze periode. In oktober 1964 werd het televisiespel De dood van de zilvervossen
geschrapt; in december 1964 probeerde Rengelink de Achter het nieuws-reportage over
homoseksualiteit tegen te houden; in januari 1965 werd de Van Imhoff-documentaire
verboden (en in maart 1966 weer); in maart 1965 ging een uitzending van de cabaretgroep Lurelei niet door vanwege passages over homoseksualiteit; in december 1965 werd
uitzending van het controversiële televisiestuk Als er geen zwarten bestonden, moesten ze
393
worden uitgevonden verhinderd ; en eind maart 1966 kwam er een luidruchtig einde aan
Zo is het. En dit waren nog maar de belangrijkste ingrepen (zie verder Bijlage 4).
De Van Imhoff-affaire – beschreven in hoofdstuk 9 – waarbij een confronterende documentaire over het Nederlandse oorlogsverleden werd verboden, biedt een interessante
inkijk in de gang van zaken. Volgens Te Nuyl bemoeide de PvdA zich “om redenen van
opportuniteit in de toenmalige politieke situatie” rechtstreeks met de kwestie.394 De eerste
ingreep in de Van Imhoff-uitzending in januari 1965 viel juist in de spannende weken dat
het kabinet-Marijnen een beslissing moest nemen over een nieuw omroepbestel. De PvdA
had een maand daarvoor nadrukkelijk aangedrongen op een snel besluit omdat men beducht
was voor de electorale gevolgen van de omroepdiscussie. Er lag ook een conceptplan van het
kabinet dat aanvankelijk redelijk goed ontvangen werd; “niemand [heeft] op dit moment
behoefte aan het opvoeren van politieke spanningen”, schreef De Tijd De Maasbode.395
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De uitzending van een omstreden programma dat antipathieën jegens de Vara (en
daarmee ook de PvdA) verder zou aanwakkeren was om twee redenen niet wenselijk:
omdat het liberaal-confessionele kabinet-Marijnen dat mogelijk zou laten meewegen in
een omroepakkoord én omdat – als dat akkoord er niet kwam – de PvdA de meest voor de
hand liggende partij was om een oplossing voor het omroepvraagstuk te bedenken. In
beide gevallen wilde de PvdA niet geassocieerd worden met een nationale rel rond een
televisie-uitzending.
De tweede ingreep in de Van Imhoff-uitzending speelde zich af begin maart 1966,
twee weken vóór de Provinciale Staten-verkiezingen waarbij de Pvda er niet al te best voor
stond. Verder stemmenverlies moest vermeden worden. Om diezelfde reden werd Zo is het
in de aanloop naar die verkiezingen zes weken stopgezet. Het omroepbestuur vond het
programma té gevaarlijk omdat in de publieke perceptie de binding tussen de PvdA en
Vara hecht was, aldus Te Nuyl in een terugblik:
“Voor het publiek was het zo: wat de Vara zei, dat zei de PvdA. Dat onderkenden
wij als een groot probleem; een probleem voor ons en een probleem voor de PvdA.
[...] Wij wilden niet in een situatie terechtkomen waarbij wij, als het slecht ging,
396
de hete kolen op ons hoofd zouden krijgen.”
Eenzelfde afweging zal bij het tweede verbod op de Van Imhoff-documentaire een rol
hebben gespeeld.
Zodoende vormde een combinatie van externe druk en politiek-strategische motieven,
gekoppeld aan de in hoofdstuk 9 aan bod gekomen inhoudelijke bezwaren van het bestuur tegen de Van Imhoff-documentaire, de verklaringsgrond voor de twee ingrepen. Die
politieke dimensie speelde bij heel veel besluiten een rol: bij Broeksz die verklaarde dat de
Vara fungeerde als ‘propaganda instituut’ van de PvdA, bij de afspraak om in maart 1966
geen aandacht meer te besteden aan de rellen in Amsterdam en zelfs bij het aantrekken
van nieuwe medewerkers. Zo overlegde het Vara-bestuur in 1967 met de partijtop van de
PvdA of men Frits van der Poel van de KRO wel kon vragen als presentator van een
397
nieuw satirisch programma, beducht als men was voor de politieke consequenties.
Dat een aantal ingrepen in de periode 1964-1966 vooral samenhing met politiekpragmatische afwegingen en niet zozeer principieel van aard was, bleek ook uit het feit dat
sommige aanvankelijk verboden uitzendingen vrij snel wel op televisie mochten. Zo werden de cabaretteksten over homoseksualiteit bij Lurelei driekwart jaar later wel gewoon
uitgezonden. En ook het omstreden toneelstuk Als er geen zwarten bestonden mocht twee
maanden later gewoon op de buis. Aldus zorgde de Vara voor een betere spreiding van
controversiële programma’s en vermeed men teveel ophef.398
Het alsnog uitzenden van deze programma’s kon niet voorkomen dat Stappershoef, de
verantwoordelijke adjunct-directeur van de televisiedienst, in maart 1966 de Vara verliet.
Hij kon het niet langer verkroppen dat het bestuur achter zijn rug om ingreep en dat
politieke motieven en de angst om het publiek te schofferen belangrijker werden geacht
dan programmatische afwegingen. Het “diepgaand verschil van inzicht” tussen hem en het
Vara-bestuur hierover bleek niet overbrugbaar, meldden diverse kranten.399 Wat Stappershoef niet voorzag was dat vrij kort na zijn vertrek, nadat de ontwerp-Omroepwet was
gepubliceerd en de grootste politieke onrust over dat onderwerp voorbij was, het aantal
ingrepen zienderogen afnam. De politieke druk was van de ketel en de rust leek weer
redelijk bij de Vara wedergekeerd.400
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De komst van de nieuwe Omroepwet zorgde wel voor nieuwe problemen, aangezien
de toelating van nieuwe omroepen een nieuwe machtsverhouding creëerde. Het stromingsartikel dicteerde dat omroepen een maatschappelijke of geestelijke stroming moesten vertegenwoordigen, maar dat bleek de opkomst van een ‘commerciële’ omroep als de
Tros niet te hinderen. De Vara had onderschat met wat voor de snelheid deze omroep
zich vanaf oktober 1966 tot een grote omroeporganisatie wist om te vormen.401
Het bestuur maakte zich als gevolg hiervan in de tweede helft van de jaren zestig
voortdurend zorgen over de vraag of de Vara zich wel voldoende onderscheidde van de
andere omroepen. Gevreesd werd dat het open bestel de positie van rechts-conservatieve
krachten versterkte. De Vara-bestuurders verwachtten ook dat omroepen als de Tros en de
Avro steeds meer tegenwicht zouden bieden aan de actualiteitenrubrieken van de Vara en
de KRO. Tegen deze “ruk naar rechts” diende men in het geweer te komen. Het werd tijd
dat de Vara-haan weer eens flink ging kraaien, betoogde Rengelink.402
Indien de Vara de stem wilde zijn van allen die modern dachten, moest de omroep dat
inhoudelijk beter waarmaken, constateerde het dagelijks bestuur in 1967. “Wat ons onderscheidt van de anderen, zal in de programma’s en in al onze uitzendingen nog duidelijker naar voren moeten komen.”403 Het verklaart mede de grote aandacht én ruimte voor
taboedoorbrekende onderwerpen als abortus, seks en zelfmoord bij Achter het nieuws in
1967.
Maar de noodzaak tot profilering binnen het nieuwe omroepbestel zorgde op het vlak
van de politieke verslaggeving tegelijkertijd voor problemen. Op dat gebied bleef de geboden ruimte aan beperkingen onderhevig. Dat Achter het nieuws niet meer exclusief aandacht besteedde aan de eigen achterban en tevens politici van andere gezindten aan het
woord liet, leidde ook in de tweede helft van de jaren zestig nog tot discussie. Niet meer
zozeer omdat het bestuur vreesde voor de band met de PvdA, maar vooral omdat het de
basis van het bestel zou aantastten. “Ik heb daar nogal wat moeite mee gehad”, verklaarde
Rengelink achteraf.
“Ik heb ook een tijd geroepen: wees daar toch voorzichtig mee! Als we allemaal
hetzelfde gaan doen, komt natuurlijk de vraag aan de orde waarom we er allemaal
404
nog moeten zijn.”
Ook Te Nuyl toonde zich, onder druk gezet door het bestuur, soms ontstemd als woordvoerders van andere partijen aan het woord kwamen en niet die van de PvdA. Zo leidde
een interview met een defensiespecialist van de VVD-fractie eind 1968 nog tot een aanvaring met Wigbold. De eindredacteur kreeg op zijn donder. Te Nuyl waarschuwde voor
een teveel aan ‘fair play’ in Achter het nieuws omdat daardoor het specifieke Vara-etiket
dreigde te vervagen en de rubriek steeds meer op een NTS-programma ging lijken. Te
Nuyl: “Ik zei: jongens, als we niet stevig dat rode balletje in de mast laten hangen, dan
405
hebben we op een gegeven ogenblik geen legitimatie meer voor ons bestaan.”
De andere omroepen zaten ondertussen niet stil. Noch qua politieke verslaggeving,
noch qua taboe-onderwerpen, noch qua aandacht voor ‘linkse’ thema’s. Aan het eind van
de jaren zestig constateerde de staf bezorgd dat een groot aantal zaken op het politieke en
controversiële vlak die in het verleden het Vara-profiel bepaalden, inmiddels min of meer
gemeengoed was geworden. De andere omroepen behandelden steeds meer onderwerpen
die lange tijd alleen door de sociaal-democratische omroep werden gebracht. Toonde de
Vara nog wel voldoende haar eigen gezicht?
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In januari 1969 belegde de Televisiedienst een hele dag om met programmamakers
over dit vraagstuk van gedachten te wisselen. “Onze omroep is een linkse en radicale omroep”, betoogde Rengelink.406 Wilde de omroep zich onderscheiden, dan moesten de
programma’s nog progressiever en vooruitstrevender worden. Hoe kon men dat het beste
waarmaken?
Het antwoord kwam bijzonder snel. Achter het nieuws zond de dag na deze bijeenkomst het interview met Hueting over de oorlogsmisdaden in Indonesië uit. Het werd de
meest controversiële en gezichtsbepalende uitzending van de actualiteitenrubriek in de
jaren zestig.
Politiek-strategische afwegingen

Dat de omstandigheden waaronder televisiejournalisten werken van invloed zijn op hun
programma’s, is een open deur. Het vaststellen van die invloed is echter minder simpel
dan het lijkt. Het effect van omstandigheden als de wijze waarop een televisie-afdeling is
georganiseerd, of de hoeveelheid zendtijd of geld die men ter beschikking heeft, laat zich
nog relatief makkelijk traceren. Maar bij zaken als de politieke context wordt het al een
stuk lastiger. Slechts zelden is er sprake van eendimensionale beïnvloeding of zijn er rechtstreekse verbanden te leggen tussen die omstandigheden en wat er op televisie werd uitgezonden. En als televisiejournalisten zich steeds autonomer gaan gedragen, wordt het leggen van dat soort relaties ook steeds moeilijker.
Toch kan op basis van hetgeen in dit hoofdstuk aan bod is gekomen, geconcludeerd
worden dat de ruimte die de redactie van Achter het nieuws in de jaren zestig kreeg duidelijk verband hield met de institutionele en politieke context waarbinnen de redactie opereerde. Aanvankelijk was er veel vrijheid, rond het midden van de jaren zestig werd die
ruimte ingeperkt en vanaf 1967 was er juist weer veel ruimte om taboes te doorbreken en
controversiële zaken te belichten. In dat opzicht kan men, waar het gaat om de programmavrijheid, spreken van een golfbeweging die direct gekoppeld was aan de politieke context, of meer specifiek: de omroeppolitieke context.
Die omroeppolitieke context en de daarmee samenvallende ontzuiling dwongen de
Vara aan de ene kant tot een sterkere politieke en daarmee verzuilde profilering, en aan de
andere kant tot een meer kritische, confronterende en daarmee ontzuilde positiebepaling.
Deze ogenschijnlijk tegengestelde bewegingen kwamen bij elkaar in Achter het nieuws. Het
programma was bedoeld om het politieke profiel van de Vara nadrukkelijker tot uiting te
laten komen, terwijl het tegelijkertijd symbool moest staan voor een moderne en onafhankelijke benadering van eigentijdse kwesties.
De redactie van de actualiteitenrubriek wist redelijk soepel tussen beide doelstellingen
te laveren. Bij het vertrek van Wigbold als eindredacteur van Achter het nieuws in 1970
verklaarde Rengelink dat Wigbold in al de tijd dat hij de rubriek had geleid slechts twee
407
keer een conflict met de Vara-leiding had gehad dat onoverbrugbaar bleek. Dat klopt
408
niet helemaal – er zijn wel meer grote en kleine conflicten geweest – maar de uitspraak
illustreert wel hoezeer de vernieuwende lijn die Wigbold samen met zijn redactie inzette
synchroon liep met de ambities van de Vara.
De ruimte die Wigbold hiervoor kreeg hing niet uitsluitend samen met de politiekstrategische afwegingen van het bestuur. Maar de conflicten die er waren, ontstonden wel
grotendeels doordat politiek-strategische motieven belangrijker werden geacht dan programma-inhoudelijke afwegingen.
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Pas vanaf eind 1964 ontstonden de echt grote botsingen en begonnen de discussies
over de vraag in welke mate de redacteuren de PvdA en het NVV kritiekloos moesten
volgen, daarvòòr vonden die botsingen amper plaats. Deels heeft dat met een ontluikend
zelfbewustzijn van Wigbold en zijn redactie te maken, waardoor Achter het nieuws een
meer autonome koers ging varen. Maar de botsingen hingen zeker ook samen met het feit
dat de Vara-leiding in deze periode om strategische redenen de druk opvoerde om controverses te vermijden en zich achter de partij te scharen. Zo moest de politieke verslaggeving
over de PvdA liever niet al te confronterend zijn en was de uitzending van de Van Imhoffdocumentaire niet opportuun. Tegelijkertijd kwamen de taboedoorbrekende onderwerpen
en de uitzendingen over de oorlogsmisdaden in Indonesië de Vara wel gunstig uit omdat
ze bijdroegen aan de op dat moment gewenste profilering.
Een belangrijk motief van de Vara-leiding om afwisselend vernieuwingen te stimuleren of juist af te remmen was machtsbehoud. In dat opzicht had oud-minister-president
Schermerhorn ook niet geheel ongelijk toen hij de Vara-bestuurders al in de jaren vijftig
verweet dat zij er alles aan deden om hun machtsinstrument te beschermen. Maar hij had
wel ongelijk met zijn stelling dat de Vara hierdoor niet tot vernieuwing in staat zou zijn.
Het tegenovergestelde bleek het geval: het toestaan van vernieuwing was juist dé manier
om de machtspositie te behouden.
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265 Postema, ‘Mijn reportersjaren’, 171; interview Koos Postema, 23 april 2014.
266 De recensent van de Volkskrant was oud-NTS Journaal-hoofdredacteur Carel Enkelaar die onder het
pseudoniem ‘Monitor’ televisierecensies schreef. Utrechtsch Nieuwsblad, 15 maart 1963; de Volkskrant, geciteerd
in de Friese koerier, 26 januari 1965; De Telegraaf, 10 september 1968.
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267 Interview Bep Vochteloo, 18 april 1990.
268 Interview Huib de Ru, 4 mei 1990.
269 Interview van Ischa Meijer met Herman Wigbold, de Volkskrant, 8 oktober 1983.
270 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
271 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
272 Rengelink was NTS-programmacommissaris van 1951 tot begin 1968, met een korte onderbreking tussen
oktober 1964 en december 1965. In 1969 keerde Rengelink weer op de positie terug en bleef
programmacommissaris tot 1973. Daarnaast was hij in de jaren zestig lid van het bureau voor de
programmacommissie van de European Broadcasting Union (EBU), voorzitter van de commissie voor de
uitwisseling van nieuws van de EBU, lid van de Raad van Beheer van de zendermaatschappij, lid van de
Centrale Filmkeuring en lid van de gemeenteraad van Hilversum.
273 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990; interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
274 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990. Zie ook H. Wijfjes, ‘Broeksz, Johannes Bartolomeus’, in:
Biografisch
Woordenboek
van
het
Socialisme
en
de
Arbeidersbeweging
in
Nederland,
http://socialhistory.org/bwsa/biografie/broeksz.
275 Zo definieerde het hoofdbestuur ook de positie van Rengelink: de uiteindelijke verantwoordelijkheid, dus het
hoofdredacteurschap, lag bij de televisiesecretaris. Notulen HB-Vara, 3 februari 1967, AV.
276 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
277 Ibidem.
278 Leeuwarder Courant, 10 december 1965.
279 Wijfjes, VARA, 178, 241.
280 Ibidem, 237, 240.
281 Notulen HB-Vara, 6 december 1963, AV; interview Wim Bosboom, 20 februari 1990.
282 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
283 Interview Wim Bosboom, 20 februari 1990.
284 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
285 Ibidem.
286 Interview Bep Vochteloo, 18 april 1990.
287 De Graaf voegde daar aan toe: “Wigbold beschouwde de sectieleiding als nitwits – wat ze ook waren. De
leiding bij de televisie – ook bij de andere omroepen – waren allemaal mannen die begin jaren twintig met een
goede stem geboren waren. Allemaal omroepers die overbodig werden bij de radio en dan bij dat nieuwemedium-dat-toch-nooit-wat-zou-worden terechtkwamen.” Dit was inderdaad de achtergrond van Piet te Nuyl
bij de Vara en Ger Lugtenburg en Siebe van der Zee bij de Avro. Interview Hans de Graaf, 31 januari 1990 .
288 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
289 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
290 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
291 Interview Bep Vochteloo, 18 april 1990.
292 Het conflict begin 1963 over een interview met Kloos in plaats van met Roemers leidde ertoe dat er geen
interview met een NVV-topman kwam, omdat Wigbold weigerde concessies te doen. In oktober 1963 kwam
Kloos alsnog met een uitgebreid interview in Achter het nieuws, evenals in mei 1964. Roemers werd alleen nog
bij zijn vertrek als NVV-voorzitter in februari 1965 geïnterviewd.
293 Interview Bas Roodnat, 4 april 1990.
294 Interview Bep Vochteloo, 18 april 1990.
295 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
296 Ibidem.
297 Notulen PAR-Vara, 7 november 1964, AV.
298 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
299 Wigbold wilde voorkomen dat hij intern ruzie kreeg bij de Vara, mede omdat hij in het artikel kritiek uitte
op de PvdA. Wigbold: “Dus mijn naam stond er niet onder en Vrij Nederland heeft dat prima geheim
gehouden.” Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
300 Interview Bas Roodnat, 4 april 1990.
301 Interview Wim Bosboom, 20 februari 1990
302 Wigbold was zelf niet bij het gesprek aanwezig omdat hij die dag ziek was. Interview Piet te Nuyl, 20 april
1990; interview Wim Bosboom, 20 februari 1990.
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303 Er werd actief over deze kwestie gediscussieerd toen er in juli 1968 binnen de Vara ophef over een actie van
Wigbold ontstond. Hij had met een smoes voorkomen dat er een uitzending werd gemaakt over Israël waar
bestuurslid Meyer Sluyser op had aangedrongen, maar waar hij zelf geen zin in had. Wigbold loog dat hij
daarover met Lou de Jong had overlegd. Toen het hoofdbestuur er achter kwam dat dat niet zo was, toonden de
bestuursleden zich ernstig ontstemd. Het “vraagstuk van de gezagsverhouding” werd ter discussie gesteld en
Wigbold kreeg een reprimande. Het incident leidde tot het opstellen van regels ten aanzien van de
programmaverantwoordelijkheid. Notulen HB-Vara, 5 juli, 23 augustus en 6 december 1968, AV; interview
Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
304 Notulen VR-Vara, 3 september 1966, AV.
305 Ibidem.
306 Ibidem.
307 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990; Rengelink, Dat was het dan - Deel 2, 101-102.
308 Het effect daarvan varieerde. Zo ontstonden bijvoorbeeld in augustus 1969 problemen over de tekst ter
inleiding van een uitzending over de vraag of de drie van Breda moesten worden vrijgelaten. De zeer goede
verstaander kon daaruit opmaken dat de redactie voor vrijlating was, waarop Wigbold te kennen werd gegeven
dat hij die zinsnede moest schrappen.Wigbold: “Toen zei ik: dan maak ik wel een andere inleiding, maar dan
moet gelijk mijn naam van het scherm af.” Daarop schrok de televisieleiding. Wigbold paste een paar woorden
aan, maar wist zijn tekst overeind te houden. Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990; interview Herman
Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
309 Haagse Post, datum onbekend [circa juli 1966].
310 Interview Hans Jacobs, 24 januari 1990.
311 Ibidem.
312 Bespreking met Programmatop over de nieuwe opzet van Brandpunt, 11 september 1964, AK, 2.513; memo
van het hoofd televisiedienst aan de voorzitter, 3 januari 1966, AK, 2.513; notulen DB-KRO, 26 januari 1968,
AK, 15.26; Schoonhoven, Brandpunt, 15, 46-47; interview Richard Schoonhoven, 28 april 2014.
313 Schoonhoven, Brandpunt, 47; interview Richard Schoonhoven, 28 april 2014.
314 Zie hierover hoofdstuk 8. Het onderwerp geboorteregeling bleef een heikel thema bij de KRO. Regisseur
Manus van de Kamp, die betrokken was bij de voorbereiding van het forum, werkte in 1966 negen maanden
aan een documentaire over het onderwerp. In het voorjaar van 1967 bleek de KRO de documentaire alleen te
willen uitzenden als er fragmenten uit geschrapt werden. Daarop nam Van de Kamp ontslag. De documentaire
werd vervolgens onder de titel “Geboorteregeling en de Katholieke Kerk” in aangepaste vorm uitgezonden in
mei 1967. Manning, Zestig jaar KRO, 258; Limburgsch Dagblad, 2 en 24 mei 1967; Leeuwarder Courant, 24
mei 1967.
315 De 1 april-grap werd uitgevoerd door een keur aan omroepmedewerkers, journalisten en artiesten. Meerdere
omroepmedewerkers, o.a. bij de Vpro en Avro, werden berispt wegens hun deelname. Han Mulder werd niet
formeel ontslagen, maar diende zelf – waarschijnlijk onder druk – het verzoek in om “op staande voet” ontslag
te krijgen. Nieuwsblad van het Noorden, 27 februari 1964; Leeuwarder Courant, 2 april 1964; Friese Koerier, 11
april 1964; Het Vrije Volk, 11 april 1964; notulen DB-KRO, 25 maart 1966, AK, 15.26; memo van de
voorzitter aan het Hoofd Televisie, 5 april 1967, AK, 2.513; Schoonhoven, Brandpunt, 50, 65.
316 Notulen DB-KRO, 25 maart 1966, AK, 15.26; kanttekeningen van Van Doorn bij de brief van de KNBTB
en de notitie van de NKWV, 20 november 1966, AK, 2.513; Manning, Zestig jaar KRO, 280-281;
Schoonhoven, Brandpunt, 70.
317 Schoonhoven, Brandpunt, 61-63.
318 Notulen DB-KRO, 25 april 1966, AK, 15.26.
319 Ibidem.
320 Notulen DB-KRO, 24 oktober en 7 november 1966, AK, 15.26; Manning, Zestig jaar KRO, 281-283;
Schoonhoven, Brandpunt, 67-70.
321 In het voorjaar van 1968 zou Van Doorn ook de KVP verlaten en zich aansluiten bij de net opgerichte
Politieke Partij Radicalen (PPR). J. Bosmans, ‘Doorn, Henri Willem van (1915-1992)’, Biografisch Woordenboek
van Nederland 6, http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/doornh; Manning, Zestig
jaar KRO, 281-285.
322 Kort verslag van de bijeenkomst met Brandpunt/Echo op 14 december 1966, AK, 2.513; notulen
bijeenkomst PAR, 9 december 1966, AK, 2.566; Van Vree, De metamorfose, 95-96.
323 In een artikel in de Haagse Post zei Frits van der Poel in maart 1968: “De interviewer kan alleen maar aan de
regels van het vak gebonden zijn. Aan de journalistieke ethiek, en niet aan de politieke overwegingen van het
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bestuur.” Van Doorn schreef in de kantlijn van dit artikel met een rode letters “onzin”. Haagse Post, 16 maart
1968, AK, 2.513; bespreking TV-dienst, 13 januari 1966, AK, 2.513; memo van de voorzitter aan het Hoofd
Televisiedienst, 24 februari 1966, AK, 2.513; overleg over controle op actualiteitenuitzendingen, 29 november
1966, AK, 2.513; punten van kritiek die besproken worden, 4 januari 1967, AK, 2.513.
324 Manning, Zestig jaar KRO, 286-287; Schoonhoven, Brandpunt, 93-103.
325 Brandpunt liet twee dagen na de ingreep een minuut lang een zwart scherm zien en presentator Aad van den
Heuvel verklaarde dat de KRO “een goed collega” was ontvallen. Communiqué van de Brandpunt-redactie, 14
oktober 1968, AK, 2.514; brief van de redactie van Brandpunt aan Van Doorn, 14 oktober 1968, AK, 13.4826;
tekst uitzending Brandpunt, 17 oktober 1968, AK, 2.514; Het Vrije Volk, 10 oktober 1968; Schoonhoven,
Brandpunt, 99-100.
326 Brief van de NVJ aan het KRO-bestuur, 10 oktober 1968, AK, 13.4826; De Tijd, 12 en 15 oktober 1968;
de Volkskrant, 15 oktober 1968; Het Parool, 19 oktober 1968.
327 Het Vrije Volk, 29 oktober 1968.
328 Verslag van de extra vergadering van het bestuur, 14 oktober 1968, AK, 2.514.
329 Frits van der Poel zelf kreeg voor de arbitragerechter genoegdoening toen zijn ontslag op staande voet als
onrechtmatig werd beoordeeld. Vooral omdat men niet kon worden ontslagen voor een onderdeel van een
programma dat niet was uitgezonden. Er werd een schadeloosstelling overeengekomen, maar Van der Poel
keerde niet terug naar KRO; hij werd eind 1968 parlementair redacteur bij Het Vrije Volk. Schoonhoven,
Brandpunt, 100; notitie inzake verantwoordelijkheden van programmamakers, afdelingschefs programmaafdelingen, hoofden programmadiensten, programmatop en de voorzitter, alsmede inzake tussen deze bestaande
verhoudingen en contacten, 17 juni 1969, AK, 2.415.
330 G. Bakker, ‘De zaak Van der Poel’, VARA Gids, 26 oktober 1968; De Tijd, 15 en 19 oktober 1968.
331 Er waren eind 1969 wel allerlei plannen voor een nieuwe Beroepsvereniging Radio en Televisie waarbij deels
dezelfde mensen betrokken waren als bij Groep 73. De Beroepsvereniging zou zich moeten gaan bezighouden
met de behartiging van niet-materiële belangen van de televisiemedewerkers en men wilde meer inspraak in het
omroepbeleid, omroepbenoemingen, nieuwbouwplannen en de opzet van opleidingen. Voor zover bekend, is
een beroepsorganisatie specifiek gericht op omroepjournalisten nooit opgericht in Nederland. Akkermans,
Televisie, 157-173; De Tijd, 26 augustus, 28 november en 9 december 1969.
332 Het aandeel omroepjournalisten binnen de FNJ (en later de NVJ) bedroeg 3 procent in 1957 en steeg tot 7
procent in 1969.
333 Zo protesteerde de FNJ onder andere tegen het optreden van de regering bij de Bidault-affaire in 1963 en
tegen de arrestatie van NTS Journaal-verslaggever Wibo van der Linde bij relletjes in Amsterdam in de zomer
van 1966.
334 Het team dat de kern zou vormen van Brandpunt bestond uit Aad van den Heuvel, Frits van der Poel, Henk
Neuman, Piet Kaart en Han Mulder. De nieuwe aanwinsten van Schoonhoven waren Ed van Westerloo, die in
1964 de vertrokken Mulder verving, en Ad Langebent, in 1965 aangetrokken als politiek redacteur. In het geval
van Langebent was het wel een bewuste keuze om een ander type politiek redacteur aan te trekken, ter
vervanging van Loek Leijendekker die zijn relaties binnen de KVP niet wilde verspelen door conflicten binnen
de partij naar buiten te brengen. Zie hoofdstuk 7. Van Liempt, Het Journaal, 87.
335 “Het niveau wordt in hele sterke mate bepaald door het karakter van de eindredacteur”, constateerde
Rengelink achteraf. Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
336 Zie het volgende overzicht:
Tabel 13.3: Achtergronden vaste en freelance medewerkers van Brandpunt (1960-1965)
jaar

naam

geb.jaar

functie

afkomst

1960

Aad van den Heuvel

1935

regisseur/redacteur

freelance sportjournalist

1960

Herman Fikkert

1919

freelance presentator

KRO-radio

1960

Dick de Vree

1923

freelance presentator

KRO-radio

1960

Henk Neuman

1926

buitenland-commentator

Leeuwarder Courant/ De Maasbode

1960

Bisschop Bekkers

1908

pastoraal commentator

Bisdom Den Bosch

1961

Nic Notten

-

producer

-

1961

Louis Frequin

1914

freelance presentator

De Gelderlander

1961

Jan Goderie

1912

freelance presentator

Regionale Dagblad Pers

1960

Piet Kaart

1929

cameraman

Cinecentrum/Polygoon

1961

Han Mulder

1936

productie-assistent/redacteur

De Volkskrant/Het Binnenhof
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1962

Loek Leijendekker

1924

politiek medewerker

De Stem

1962

Frits van der Poel

1932

redacteur

regionale Brabantse krant

1962

Richard Schoonhoven

1931

hoofdredacteur

De Volkskrant/De Maasbode

1962

Ad Versney

-

regisseur

De Gooi- en Eemlander/Amigoe di Curacao

1963

Wim van Baarle

-

regisseur

NTS Journaal

1963

Hanneke Meijer

1939

redactie-assistente/producer

-

1964

Ed van Westerloo

1938

redacteur

ANP

1964

Willebrord Frequin

1941

regisseur/redacteur

zoon van Louis Frequin

1965

Ad Langebent

1933

politiek redacteur

De Volkskrant/Het Binnenhof

Wat opvalt is dat de vaste kern van Brandpunt in de jaren zestig jonger was dan die van Achter het nieuws. Bij de
KRO waren ze allemaal geboren na 1930 en veelal eind-twintigers in het begin van de jaren zestig; ze zagen
zichzelf als angry young men “die het behang van de muren wilden vreten”, in de woorden van toenmalig redacteur Ed van Westerloo. Teiwes, Brandpunt en de KVP, 54.
337 Het is opvallend dat in Nederland de officiële opleiding voor programmamakers min of meer gelijktijdig van
start ging als de opleiding voor journalisten. De Utrechtse School voor Journalistiek werd in oktober 1966
geopend, het Hilversumse opleidingsinstituut Santbergen startte een maand later met cursussen voor
televisieregisseurs en -producers. Het was een vervolg op de begin jaren zestig aarzelend op gang gekomen
technische cursussen voor programmamakers die tussen 1962 en 1966 werden gegeven op kasteel Groeneveld
in Baarn. Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 291-292; Akkermans, Televisie, 96-101.
338 De Journalist, 31 maart 1966.
339 De Volkskrant, 15 april 1966.
340 Op terreinen waar specifieke kennis of competentie vereist was, kregen de journalisten die daarover
beschikten in de regel meer ruimte. Van Vree, ‘Beroep: journalist’, 162.
341 Zo omschrijft Schoonhoven Van Doorn in zijn memoires als “een regent die de kanteling van de tijd
aanvoelde”. Het was de KRO-voorzitter die sinds zijn aantreden in de zomer van 1961 de verjonging van de staf
entameerde en bewust op zoek ging naar kritische journalisten. “Hij was een verlicht despoot”, oordeelde
Schoonhoven achteraf. Schoonhoven, Brandpunt, 25-26; interview Richard Schoonhoven, 28 april 2014.
342 Burger deed zijn uitspraak in januari 1963, aan de vooravond van een Kamerdebat waarin over een voorstel
om commerciële televisie in te voeren zou worden gestemd. Zie verderop in dit hoofdstuk. Het Vrije Volk, 14
januari 1963.
343 Achter het opstappen van Rengelink als programmacommissaris in augustus 1964 zat ook een politiekstrategisch motief: op die manier kon de Vara niet verweten worden dat het zich niet daadwerkelijk inzette voor
een grotere gezamenlijkheid. In 1968 zou Rengelink ‘definitief ’ opstappen als programmacommissaris. Jan
Castelijns, het hoofd van de KRO-televisie, nam de functie van Rengelink over, maar diende na een jaar al zijn
ontslag in. Daarop werd Rengelink weer programmacommissaris bij de NTS, wat hij tot 1973 bleef. Volgens
Rengelink miste Castelijns de ervaring en het gezag om zich staande te houden in het krachtenveld van de
Hilversumse televisie. De terugkeer – voor de tweede keer – van Rengelink als NTS-programmacommissaris
leverde hem de bijnaam “onze Heintje Davids uit de tv-biz” op. Nieuwsblad van het Noorden, 12 februari 1969;
Akkermans, ‘Jan Castelijns’.
344 Er gingen ook geruchten dat de benoeming van de bij nader gezien niet al te sterk opererende Dick Simons
tot hoofdredacteur een bewuste keus was geweest om de positie van het NTS Journaal aan te tasten. Toen de
journalist B.P. Hofstede dat echter in februari 1970 in een artikel in Het Parool getiteld ‘De eeltige handen van
Rengelink’ beweerde, diende Rengelink een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek en werd hij in het gelijk
gesteld. Hofstede werd “onzorgvuldig handelen” verweten. Zie over de relatie tussen het NTS Journaal en
Rengelink verder: Van Liempt, Het Journaal, 12-139; interview Wim Rengelink, 3 mei 1990; interview Piet te
Nuyl, 20 april 1990.
345 Scala was in oktober 1968 van start gegaan terwijl Jan Castelijns op dat moment programmacommissaris bij
de NTS was. De diverse omroepen tekenden al snel bezwaar aan tegen het programma, dat vier keer per week
voorafgaand aan het NTS Journaal werd uitgezonden, omdat het het gras voor de voeten weggemaaide van de
actualiteitenrubrieken. Het conflict over Scala leidde in januari 1969 mede tot het opstappen van Castelijns als
programmacommissaris. Toen Rengelink weer de functie van hem overnam, legde hij de redactie van Scala
strenge richtlijnen op om te voorkomen dat ze teveel aandacht zouden besteden aan actuele gebeurtenissen. In
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mei 1970 moest het programma van het scherm verdwijnen. Nieuwsblad van het Noorden, 25 januari 1969; De
Tijd, 2 mei 1969.
346 De vertegenwoordiger van de PvdA was in de jaren vijftig Frits Albrecht, in de periode 1959-1967 Eibert
Meester (tevens partijsecretaris van de PvdA en Eerste Kamerlid voor de PvdA) en vanaf 1968 Maarten Vrolijk
(oud-minister en tevens Tweede Kamerlid voor de PvdA). De vertegenwoordiger van de NVV was in de jaren
vijftig Henk Korte jr., van 1960-1963 Paul de Vries, van 1963-1965 Kees van Wingerden (tevens Eerste
Kamerlid voor de PvdA), en vanaf 1965 Barend van Loen. De vertegenwoordigers van de Wiardi Beckman
Stichting waren in de periode 1958-1967 Cors Kleywegt (tevens Tweede Kamerlid voor de PvdA) en Jaap van
Praag (tevens lid Gedeputeerde Staten Zuid-Holland voor de PvdA). Daarnaast hadden onder andere oudTweede kamerlid Gerard Boekhoven en de voormalige chef Propaganda van de PvdA Meyer Sluyser zitting in
het hoofdbestuur. Dit betekende dat in de jaren zestig gemiddeld genomen vijf leden van het Vara-hoofdbestuur
(met daarin het dagelijks bestuur) lid waren van de Eerste of Tweedekamerfractie van de PvdA, terwijl de meeste
andere leden op een lager niveau aan de partij waren verbonden of verbonden waren geweest.
347 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
348 Zie onder andere: brief van Meyer Sluyser aan het hoofdbestuur, 17 april 1966, AV; interview Piet te Nuyl,
20 april 1990; Philip van Praag sr., ‘Meijer Sluijser (1901-1973). Trouw aan de Vara’, in: Jaarboek
Mediageschiedenis 6; Rengelink, Dat was het dan - Deel 2, 90-92.
349 Notulen VR-Vara, 6/7 mei 1967, AV; interview Ko van den Braak (Verenigingsraadlid van 1959-1980), 15
januari 1991.
350 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
351 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
352 Dit kwam overigens voor bij de meeste verenigings- en ledenraden van de omroepen. Zie in dit kader:
Prenger & Witte, De sleutel van de VPRO; interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
353 Het initiatief voor een Programma Adviesraad lag bij het partijbestuur van de PvdA. In de adviesraad zouden
alle geestelijke stromingen binnen de PvdA vertegenwoordigd moeten worden. Dit voorstel ondervond
aanvankelijk weinig weerklank bij de omroep, maar daar kwam begin 1953 verandering in. De verkiezingen van
1952 leverde voor de PvdA een grote overwinning op, waarmee de profilering van de PvdA als doorbraakpartij
toch succesvol leek te zijn. Dit verstevigde de positie van de voorstanders van de doorbraak binnen de partij. Bij
de Vara gingen er aansluitend stemmen op om werk te maken van een adviesraad, omdat dat op fraaie wijze zou
symboliseren dat de Vara een omroep was die zich inzette voor de doorbraakgedachte. Bovendien hoopte men
dat het de in PvdA- en NVV-kringen bestaande reserves jegens de Vara zou kunnen verminderen. Notulen
PAR-Vara, 7 november 1964, AV; Eijkelenstam, Een PAR apart, 23-24.
354 Manning, Zestig jaar KRO, 255.
355 Notulen Vara ‘Tijd en Taak’-commissie, 26 november 1962 en 21 januari 1963, AV; notulen PAR-Vara, 7
november 1964, AV.
356 De Programma Adviesraad besprak de zomer- en winterprogrammering en publiceerde daarnaast rapporten
over specifieke programma’s (zoals Zo is het) of over soorten programma’s (zoals voorlichtende uitzendingen).
Wijfjes, VARA, 246-247.
357 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
358 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
359 Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990.
360 M. van Dam, ‘Hoe ik de baas werd – en waarom een beetje baas geen kwaad kan’, in: Dijksman, Verheffend,
191-193.
361 Weijers, ‘Van ons’.
362 Ph. J. Idenburg, ‘Bezwaren tegen het ontworpen radio-bestel’, Socialisme en democratie, jrg. 1954, 306-310;
Weijers, ‘Van ons’, 121-122; Straat, ‘We zitten ermee’, 35-37.
363 J.W. Rengelink, ‘Het omroepbestel. Autocratische of democratische cultuurvorming?’, Socialisme en
democratie, jrg. 1954, 311-318.
364 Zo was voor het bestuur van de KRO de relatie met de politiek en in het bijzonder met de KVP van groot
belang, want ook binnen de KVP bevonden zich voorstanders van zowel een nationale omroep als van
commerciële televisie. “Een goede relatie en desnoods een stevige binding konden onder deze omstandigheden
geen kwaad”, stelde Richard Schoonhoven in een terugblik. Vandaar dat in 1962 gekozen werd voor oud-KVPleider Harry van Doorn als nieuwe voorzitter van de katholieke omroep. Schoonhoven: “Van Doorn moest de
belangen van de KVP veiligstellen en de KRO kocht met Van Doorn een zekere garantie voor zijn
voortbestaan.” Schoonhoven, Brandpunt, 24
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maakt macht. De PvdA, de doorbraak en de ontluikende polarisatiestrategie (1964-1966)’, BMGN, deel 126,
nr. 2, 2011; D. Bosscher, ‘De jaren 1946-1970’, in: J. Perry e.a., Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland,
1894-1994, Bert Bakker, Amsterdam, 1994.
366 Op 1 januari 1963 had de Vara 543.350 leden, op 1 januari 1964 535.200 leden (een verlies van ruim 8000
leden) en op 1 januari 1965 493.000 leden (een verlies van ruim 42.000 leden binnen één jaar). De Telegraaf, 1
maart 1965; Friese Koerier, 8 maart 1965.
367 Bij die groei werd Televizier geholpen door het feit dat het in 1964 de programmering van TV Noordzee
publiceerde. Het blad profiteerde aldus van de grote populariteit van de zender. Zie verderop in dit hoofdstuk.
368 Http://www.verkiezingingsuitslagen.nl; http://www.nlverkiezingen.com.
369 Notulen Vara ‘Tijd en Taak’-commissie, 21 januari 1963, AV; Straat, ‘We zitten ermee’, 46-48, 64-67.
370 H. de Deugd, Tussen Doorbraak en Reclame: de PvdA verkiezingscampagnes van 1956 tot 1967,
doctoraalscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam, 1990, 127.
371 Straat, ‘We zitten ermee’, 57.
372 J.J. de Wit, ‘Nieuwe aanpak van het omroepbestel’, Socialisme en democratie, jaargang 21, 765-771; Straat,
‘We zitten ermee’, 46-48, 56-58, 64-67
373 Sluyser, Een klein mannetje, 139
374 Bij de discussie over commerciële televisie ging het eigenlijk om verschillende discussies: de vraag of reclame
op televisie mocht worden toegestaan, of het de belangrijkste bron van inkomsten moest worden en of televisie
ook commercieel geëxploiteerd mocht worden, waarbij andere partijen dan de omroepen de zendtijd mochten
vullen. In de praktijk liepen de discussies over reclame op televisie, reclametelevisie en commerciële televisie
vaak door elkaar heen.
375 Hoewel er veel over uit te weiden valt, wordt het debat in dit hoofdstuk slechts op hoofdlijnen behandeld.
Over de geschiedenis van het Nederlandse omroepbeleid is veel geschreven. Voor deze en de hierop volgende
alinea’s, waarin een schets wordt gegeven van de discussie over het omroepbestel, is gebruik gemaakt van:
Schaafsma, Geschiedenis van de omroep, 105-121; P.J.A. Idenburg & Th.J.M. Ruigrok, Commerciële omroep in
Nederland. 1951-1991: van REM-eiland tot RTL4, SDU Uitgeverij, Den Haag, 1991, 21-124; J. Bardoel, ‘“Om
Hilversum valt geen hek te plaatsen”. De moeizame modernisering van de Nederlandse omroep’, in: Wijfjes,
Omroep in Nederland, 340-346; P. de Goede, Omroepbeleid met en tegen de tijd. Interacties en instituties in het
Nederlandse omroepbestel 1919-1999, Otto Cramwinckel, Amsterdam, 1999, 67-96; Wijfjes, VARA, 262-273.
376 Brief van Cors Kleijwegt aan Anne Vondeling [datum ontbreekt, vermoedelijk voorjaar 1964], AP, 1397.
377 Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
378 Wijfjes, VARA, 269.
379 Waar de Otem eind jaren vijftig door de Vara werd neergezet als een poging van grootindustriëlen om de
macht te grijpen, daar werden de voorstanders van de REM in de hoek van het fascisme geplaatst. Een Varabrochure omschreef de kranten die TV Noordzee steunden als bladen die “een uiterst conservatief, antisocialistisch en dikwijls zelfs heel of half-fascistisch karakter hebben”. De Vara dreigde ook met een boycot voor
programmamakers of artiesten die voor de REM zouden optreden. De Tijd De Maasbode, 13 augustus 1964;
Het Vrije Volk, 6 januari 1965.
380 Wigbold schreef dat artikel in reactie op de plannen van minister Vrolijk overigens op anonieme titel,
aangezien de Vara zich wel achter de plannen schaarde. Wigbold: “Ik kon toch moeilijk een standpunt innemen
over het omroepbestel dat diametraal tegenover het Vara-standpunt stond.” Interview Herman Wigbold, 28
maart 1990/11 april 1990.
381 Zelf stelde Rengelink daarover in een terugblik dat de jaren zestig in veel opzichten een verwarrende tijd
vormden: “De een vond ons veel te rechts en de ander die vond ons veel te links. Daar kon je vaak geen touw
meer aan vastknopen. Daar tussendoor speelde nog dat allerlei mensen naar posities en invloed zochten in het
omroepbestel en in de Vara. Dat was een hele moeilijke tijd om beleid te voeren.” Toch was het dankzij die
verdeelde meningen in zekere zin ook juist een makkelijke tijd, meende Rengelink. Door behendig te
manoeuvreren, gebruik te maken van de verdeelde opvattingen en af en toe op het juiste moment
compromissen te sluiten, wist hij steeds voldoende steun voor zijn plannen te krijgen. Interview Wim
Rengelink, 3 mei 1990.
382 Notulen VR-Vara, 25/26 april 1953, AV. Zie ook hoofdstuk 5.
383 Het Vrije Volk, 26 november 1959
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cabaretnummer over overbevolking als gevolg van de grote katholieke gezinnen, gemaakt door het
cabaretprogramma K-wartaal van Rinus Ferdinandusse. Te Nuyl wilde liever niet dat het uitgezonden werd om
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op de Vara-televisie. Rinus Ferdinandusse zou later ook betrokken raken bij Zo is het. R. Ferdinandusse, ‘Zo is
het, zo was het’, in: Dijksman, Verheffend, 106; Wijfjes, VARA, 249.
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waarvan er 6 hun lidmaatschap opzegden. Straat, ‘We zitten ermee’, 61; notulen DB-Pvda, 15 januari 1964, AP,
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390 Notulen DB-Vara, 14 september 1964, AV.
391 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
392 Vrij Nederland, 23 november 1968; interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990.
393 Het toneelstuk Als er geen zwarten bestonden, moesten ze worden uitgevonden, dat handelde over discriminatie,
was geschreven door de omstreden Britse auteur Johnny Speight. In Groot Brittannië was het nog niet op
televisie uitgezonden, omdat men aarzelde over de gedurfde probleemstelling. De Vara gaf de jonge Nederlandse
regisseur John van de Rest de opdracht er een Nederlandse versie van te maken die op 9 december 1965 zou
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besloot de Vara-leiding – zonder overleg met de regisseur – af te zien van uitzending met het argument dat het
stuk mogelijk tot misverstanden zou kunnen leiden. Friese Koerier, 8 december 1965; Het Vrije Volk, 9 december
1965; De Waarheid, 10 december 1965; Leeuwarder Courant, 10 december 1965; De Telegraaf, 11 december
1965.
394 Volgens Te Nuyl was het naar zijn weten ook “het laatste voorbeeld van een zodanig direct ingrijpen van de
partij”. Ook Koos Postema herinnerde zich dat Burger om politieke redenen zei: “Dat gaan wij absoluut niet
doen.” Zie ook hoofdstuk 9. Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990; interview Koos Postema, 23 april 2014.
395 Zowel de PvdA als de KVP hadden eind december via een motie (ingediend door de KVP-er Baeten)
aangedrongen op een snel besluit. De eerstvolgende verkiezingen – voor de Provinciale Staten – waren in het
voorjaar van 1966; ruim voor die tijd wilde de PvdA de kwestie opgelost hebben. In diverse kranten werd
gespeculeerd dat de publieke vereenzelviging van de PvdA met de verzuilde omroepen de partij stemmen zou
gaan koste ten faveure van de VVD. De Tijd De Maasbode, 22 december 1964; Leeuwarder Courant, 27 februari
1965; De Goede, Omroepbeleid, 81.
396 Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990.
397 Zie over het satirische programma hoofdstuk 7. Het bestuur was huiverig over het aantrekken van een
dermate controversieel figuur die ook nog eens van de KRO afkomstig was en overlegde met de partijvoorzitter
en fractievoorzitter van de PvdA hierover. Uiteindelijk besloot Van der Poel toch bij de KRO te blijven. Notulen
DB-Vara, 21 augustus 1967, AV; notulen HB-Vara, 29 september 1967, AV.
398 De Lurelei-sketch over homoseksualiteit, oorspronkelijk gepland voor maart 1965, zou anders drie maanden
na de Achter het nieuws-reportage over homoseksualiteit zijn uitgezonden. Nu werd hij in december 1965 alsnog
uitgezonden. Het omstreden toneelstuk Als er geen zwarten bestonden werd in december 1965 tegengehouden,
maar verscheen in februari 1966 gewoon op televisie. In beide gevallen viel de ophef mee. Wijfjes, VARA, 248
399 Het vertrek van Stappershoef werd al in januari 1966 bekend gemaakt in de kranten. Het was dus geen
rechtstreeks gevolg van het stopzetten van Zo is het eind maart 1966, zoals in sommige publicaties werd gemeld.
Stappershoef ging na zijn vertrek bij de Vara aan de slag als docent bij de nieuwe televisie-opleiding Santbergen.
Zijn vertrek luidde een kleine uittocht in. Gelijktijdig met Stappershoef stapte ook Trees Lemaire, het hoofd van
de afdeling Documentaires, op vanwege een verschil van inzicht met de Vara-leiding. Men was vooral
ontevreden over het gebrek aan ideeën en kwaliteit bij de afdeling Documentaires. Lemaire was Tweede
Kamerlid voor de PvdA geweest en was door Rengelink, met wie zij bevriend was, in september 1963 aangesteld
als hoofd van die afdeling, maar al snel bleek zij daar niet echt geschikt voor te zijn. Zij werd bij haar vertrek in
1967 opgevolgd door Gabri de Wagt, die echter al na een half jaar deze functie weer neerlegde. En Pier Tania,
formeel in dienst bij de afdeling Documentaires, maar gedetacheerd bij Achter het nieuws, verliet in deze periode
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ook de Vara (hij keerde in 1968 weer terug bij Achter het nieuws). Algemeen Handelsblad, 8 januari 1966; Het
Binnenhof, 10 januari 1966.
400 Zie voor een overzicht van de ingrepen in relatie tot de (omroep)politieke ontwikkelingen Bijlage 4.
401 Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990.
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december 1968, AV; interview Piet te Nuyl, 20 april 1990; Kleijwegt & Van Weezel, Op tv, 46-47.
406 Notulen TS-Vara, 16 januari 1969, AV; notulen VR-Vara, 23/24 augustus 1969, AV.
407 De Volkskrant, 29 augustus 1970; De Gooi- en Eemlander, 29 augustus 1970.
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CONCLUSIE

“We zaten echt te wachten op iemand als Wigbold” – het zijn memorabele woorden
van Gijs Stappershoef, destijds adjuncthoofd van Vara’s televisiedienst.1 Ook televisiesecretaris Wim Rengelink was achteraf stellig: vóór de komst van Herman Wigbold had
de Vara niet een echt goede actualiteitenrubriek.2 Betekent dit dat de in deze studie
behandelde vernieuwingen vooral op Wigbolds conto te schrijven zijn? Het is evident
dat dit een veel te simpele verklaring is. Dat de Vara zo met smart op Wigbold zat te
wachten, geeft al aan dat andere omstandigheden ook een rol speelden. De vraag is
welke factoren uiteindelijk bepalend zijn geweest voor deze journalistieke vernieuwing
waarbij de actualiteitenrubriek werd omgevormd van een vrijblijvend programma naar
een kritische rubriek.
Alvorens nader in te gaan op die verklarende factoren, is het goed stil te staan bij de
kenmerken van het ‘nieuwe’ genre van de kritische actualiteitenrubriek. Want de vraag
hoe een programmagenre kon ontstaan, kan alleen beantwoord worden als vastgesteld is
wat het genre behelsde.
De contouren van het genre

Het mag duidelijk zijn dat de oorsprong van het genre niet in Nederland ligt, maar
elders. De actualiteitenrubriek had haar geboorteplaats in zowel de Verenigde Staten als
in Groot-Brittannië.
In de eerste helft van de jaren vijftig zijn uit twee verschillende historische contexten
twee verschillende journalistieke formats voor achtergrondjournalistiek op de televisie
geëvolueerd: de Amerikaanse nieuwsdocumentaire, gemodelleerd naar See It Now, en de
Britse current affairs magazine, gemodelleerd naar Panorama. Maar in inhoudelijk opzicht zijn er veel overeenkomsten, zelfs in die mate dat gesproken kan worden van één
genre met een vergelijkbare opzet en aanpak. De onderwerpen betroffen actuele gebeurtenissen en crisissen van nationaal of internationaal belang, verslaggevers gingen op pad
om zelf de onderwerpen te verslaan, een presentator praatte live vanuit de studio de
verschillende onderdelen (reportages, interviews en commentaren) aan elkaar, en de
redacties streefden naar een objectieve presentatie van de feiten, al schroomde men niet
om tegenstellingen uit te vergroten of stelling te nemen.
Het programma dat in de eerste plaats als grondlegger van de actualiteitenrubriek
beschouwd kan worden, See It Now met Ed Murrow, onderscheidde zich in vorm en
stijl met sterk realistische reportages, gericht op het betrekken van het publiek bij het
onderwerp. Tegelijkertijd viel See It Now op doordat het controversiële thema’s belichtte
en een vernieuwende combinatie van achtergrond- en onderzoeksjournalistiek op het
scherm bracht. De belangrijkste kenmerken van de See It Now-aanpak waren, in de
woorden van mediahistoricus Michael Tracey, “the moving of the focus from the
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powerful to the ordinary, from political élites to the man in the street, from the centre
stage of formal politics to the ante-rooms of human life, always tied to a tough
crusading journalism.”3
Panorama nam de aanpak van See It Now deels over, paste deze aan de Britse
omstandigheden aan en introduceerde de formule van een actualiteitenrubriek waarin
per uitzending meerdere onderwerpen aan bod kwamen, gepresenteerd door mondige
en kritische verslaggevers. Daardoor was het programma veel actueler en gevarieerder
dan See It Now, al waagde men zich minder aan onderzoeksjournalistiek en echt
controversiële onderwerpen.
Wat bij beide programma’s opviel, was de toenemende bereidheid van journalisten
om stelling te nemen in kwesties. “To editorialise”, een redactioneel standpunt
innemen, mocht eigenlijk niet, maar gaf wel scherpte aan de rubrieken en was een van
de redenen waarom ze aansloegen. Current affairs werd daarmee een programmagenre
waarin het expliciet was toegestaan om te oordelen en een eigen interpretatie van
gebeurtenissen te bieden. Zodoende was de actualiteitenrubriek vanaf de start een genre
waarbij het geven van een eigen mening vanzelfsprekend werd geacht. Het leverde een
constante spanning op tussen de noodzaak van een objectieve en onpartijdige aanpak en
de behoefte onderwerpen kritisch door te lichten en van een eigen interpretatie te
voorzien.
In Nederland werden al bij de start van televisie in 1951 ‘actualiteitenrubrieken’
uitgezonden, maar dit waren korte rubriekjes waarin een wat willekeurige verzameling
curiositeiten en faits divers de revue passeerde. De meer inhoudelijke actualiteitenrubrieken kwamen aan het eind van de jaren vijftig opzetten, al bleef de aanpak hangen
tussen een gefragmenteerd filmjournaal en een magazine vol luchtige onderwerpen. Pas
in het seizoen 1962-1963 ging men zowel bij de KRO als bij de Vara over op een format waarbij de luchtige items verdwenen, de reportages – en daarmee de verslaggevers –
meer ruimte kregen en de onderwerpskeuze en toonzetting aanzienlijk serieuzer en
kritischer werd. Het was een aanpak die overduidelijk geïnspireerd was op Panorama.
Onderling verschilden Brandpunt en Achter het nieuws wel. Er was een verschil in
toonzetting, in de diversiteit van de onderwerpskeuze en in het belang dat de redacties
hechtten aan politieke onafhankelijkheid. De interpretatie van wat onder objectiviteit
werd verstaan varieerde daarmee enigszins. In dat opzicht was Brandpunt meer geënt op
Panorama dan haar concurrent. Achter het nieuws daarentegen hanteerde het Panoramaformat met een See It Now-achtige invulling van de taakstelling. Murrows’ vorm van
“tough crusading journalism”, waarbij de journalisten ten strijde trokken tegen onrecht,
pastte beter bij zowel het karakter van Wigbold als de ideologische ambities van de
Vara. Achter het nieuws ging ook flexibeler om met het format, zoals de opkomst van de
specials en de lange thema-uitzendingen in de tweede helft van de jaren zestig lieten
zien.
Aan het eind van de jaren zestig ontstond steeds meer discussie over de vorm van
Achter het nieuws. In de herfst van 1969 stelde Wigbold dat de actualiteitenrubrieken
4
qua formule een beetje vast waren gelopen. Maar het probleem was eerder dat na zo’n
kleine tien jaar hard werken, met soms meerdere uitzendingen per week, de rek er bij de
redactie uit was. “De helden waren vermoeid”, concludeerde toenmalig regisseur Wim
Bosboom achteraf. Het had gevolgen voor de sfeer en de inhoud. Bosboom: “Toen wij
op elkaar uitgekeken waren, werd het een matte rubriek.”5
In een poging te vernieuwen kwam Achter het nieuws met een nieuw format, waarbij
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er in de studio met gasten en publiek over actuele thema’s werd gediscussieerd onder
leiding van Koos Postema.6 Deze opzet werd omgezet naar een apart programma, Een
klein uur U, daarnaast bleef de actualiteitenrubriek in de oude vorm gehandhaafd. Het
discussieprogramma was een succes, maar de positie van Postema als nieuwe televisiester
leidde tot wrevel bij zijn collega’s en de onderlinge sfeer verslechterde. Bovendien merkte Wigbold dat zijn ambitie om binnen de omroep carrière te maken, net als zijn concurrent Richard Schoonhoven die adjuncthoofd bij de KRO-televisie was geworden, bij
de Vara op verzet stuitte. Hij verbond daaraan zijn conclusies en vertrok in september
1970 naar Het Vrije Volk om daar hoofdredacteur te worden.7 Wigbolds vertrek betekende het einde van een beslissende periode in de ontwikkeling en uitkristallisering van
het genre van de actualiteitenrubriek.
Niet dat er niet steeds aan het format gesleuteld werd: onder leiding van de nieuwe
chef Hans Jacobs zou Achter het nieuws eerst langere en toen weer kortere uitzendingen
maken. Er werd geëxperimenteerd met themaprogramma’s en studiodiscussies, en ook
het politieke interview probeerde men opnieuw uit te vinden. De positie van vlaggenschip raakte Achter het nieuws in de jaren zeventig echter kwijt. Dat hing samen met
ongunstige omstandigheden bij de Vara, maar ook met het feit dat de nieuwigheid er
voor het grote publiek vanaf was. Ook Brandpunt sprak in deze jaren minder tot de
verbeelding dan in de jaren zestig. Programma’s als Avro’s Televizier Magazine en Tros
Aktua, die het format van de actualiteitenrubriek in een nieuw, op Amerikaanse leest
geschoeid jasje staken, deden het veel beter bij het publiek. Hetzelfde speelde in Groot
Brittannië bij Panorama, dat links en rechts voorbijgestreefd werd door meer dynamische actualiteitenrubrieken. Panorama was inmiddels eerder een instituut dan een pro8
gramma waar je graag naar keek, merkte een criticus op.
Alles overziend, kan men echter stellen dat na 1970 zowel in Nederland als in Groot
Brittannië de actualiteitenrubrieken in essentie alleen veranderden qua vorm. Steeds
keerde men weer terug naar de oorspronkelijke opzet van het genre: duidende reportages en interviews die inzicht en achtergrond probeerden te bieden bij actuele gebeurtenissen. En die, als het even kon, een misstand signaleerden of een nieuwe trend in kaart
brachten, waarbij een stellingname niet werd geschuwd. Uiteindelijk is de kern van het
genre zoals die begin jaren zestig in Nederland is neergezet door Achter het nieuws en
Brandpunt ongewijzigd gebleven.
De verklarende factoren

Over de oorzaken van de geschetste vernieuwing en professionalisering van de Nederlandse televisiejournalistiek in de jaren zestig bestaan, zoals gesteld in de Inleiding van
deze studie, verschillende theorieën.
Volgens historicus Jan Bank kunnen de vernieuwingen vooral beschouwd worden
als een gevolg van het aantreden van een nieuwe generatie. De journalisten die deel
uitmaakten van de redacties van Achter het nieuws en Brandpunt moeten volgens Bank
gerekend worden tot de “jonge opkomende secundaire elite”: een generatie die de
vrucht was van de naoorlogse expansie van het onderwijs en die besefte dat haar ambities verder reikten dan het ‘establishment’ van leidinggevenden hen toestond te verwezenlijken. De frustraties die dit opleverde, zorgde volgens Bank voor een verandering
van toon tegenover gezagsdragers, het doorbreken van de code van depolitisering in de
9
politieke berichtgeving en aandacht voor ongewone ideeën.
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Ook historicus Chris Vos zoekt in zijn artikel over “de uitvinding van de Nederlandse televisiejournalistiek” de verklaring voor de emancipatie van de televisiejournalistiek in de opkomst van een jongere generatie die zich anders opstelde tegenover de
samenleving en de verzuiling, al signaleert hij dat ook een deel van de oudere generatie
‘meeging’.10 En volgens mediahistoricus Huub Wijfjes waren de veranderingen met
name het gevolg van het aantreden van (eind)redacteuren die zich niet langer primair
gebonden voelden aan hun omroep, maar vooral goede, kritische en onafhankelijke
journalistiek wilden bedrijven in een voor televisie geschikte vorm.11
In al deze verklaringen klinkt de echo door van de these van historicus Hans Righart, die in zijn studie over De eindeloze jaren zestig stelde dat in Nederland vooral de
jongere (naoorlogse) generatie de veranderingen in gang heeft gezet.12 In ieder geval
wordt de oorzaak van de vernieuwingen van de televisiejournalistiek met name gelegd
bij het aantreden van een groep jonge redacteuren die er andere gedachten en opvattingen op nahielden dan hun voorgangers en hun superieuren.
De vraag is of dat de belangrijkste verklarende factor is. In deze studie is niet alleen
de rol van de betreffende journalisten, maar ook de invloed van technische ontwikkelingen, publieke verwachtingen, de institutionele context en de journalistieke voorbeelden
elders bestudeerd. Daaruit blijkt dat de verbeteringen in de techniek het minst van
belang zijn als verklarende factor in het ontstaan van de kritische actualiteitenrubriek.
Technische ontwikkelingen als de uitvinding van professionele lichtgewicht 16mmcamera’s en de invoering van de pilot tune speelden wel een rol in de vernieuwingen,
maar eerder in faciliterende zin dan dat ze als oorzaak van de vernieuwingen beschouwd
kunnen worden.
De rol van buitenlandse voorbeelden is reeds aangehaald: zonder See It Now en Panorama zouden Achter het nieuws en Brandpunt niet in die vorm en met die specifieke
journalistieke invulling ontstaan zijn. Toch vormen deze inspiratiebronnen op zichzelf
geen verklaringsgrond. Ze waren er al geruime tijd voordat hier in Nederland iets vergelijkbaars van de grond kwam.
Goed beschouwd hadden ze in indirecte zin meer invloed, in de zin dat ze het Nederlandse publiek ervan bewust maakten dat een andere invulling van de televisiejournalistiek mogelijk was dan wat kijkers tot dan toe gewend waren. Want wat nadrukkelijk uit dit onderzoek naar voren is gekomen, is dat zich in het begin van de jaren zestig
in de publieke opinie een omslag voltrok. Geklaagd werd over de oubolligheid, de
braafheid en het gebrek aan scherpte van de bestaande rubrieken. Er klonk een steeds
luider wordende roep om actualiteitenrubrieken die kritischer en doortastender waren
dan tot dan toe op het scherm te zien was. Waar de Nederlandse televisie in het seizoen
1962-1963 behoefte aan kreeg, was een bepaald type televisiejournalist. Men zocht, zo
schreef een krant, naar ‘de waakhond’: een harde presentator met een rechtlijnig voor13
komen, een gevat reactievermogen en een “wellevende brutaliteit”.
Dat type journalist trad op dat moment ook aan bij Achter het nieuws en Brandpunt.
Of juister uitgedrukt: dat type chef en hoofdredacteur werd welbewust aangetrokken.
Wigbold en Schoonhoven werden binnengehaald om vernieuwingen door te voeren en
pasten al snel de werkwijze van de zittende redacties aan, waardoor hun actualiteitenrubrieken een kritischere aanpak en invulling kregen. En alhoewel beide chefs zeker strijd
hebben moeten voeren over aspecten van die vernieuwing, stond hun omroepleiding in
grote lijnen achter de veranderingen.
De aansluitende uitbreiding van de redacties met ‘echte’ journalisten, afkomstig van
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kranten, had wel enige invloed, maar was niet bepalend voor de gesignaleerde omslag.
Evenmin kan men volhouden dat de veranderingen in gang werden gezet dankzij het
aantreden van een jongere groep journalisten. Niet de naoorlogse generatie was verantwoordelijk voor de vernieuwingen, maar juist redacteuren die behoorden tot de generatie geboren tussen 1925 en 1935, daarbij geholpen en deels ook aangemoedigd door
mensen als Rengelink (1912) en Van Doorn (1915). In dat opzicht gaat de generatiethese van Righart, die een cruciale rol toebedeeld aan de babyboomers, niet op voor de
vernieuwing van de televisiejournalistiek.14
Een combinatie van politieke en omroeppolitieke afwegingen verklaart de bereidheid van de omroepbestuurders van juist de Vara en de KRO om hun actualiteitenprogramma’s om te vormen tot kritische en scherpe actualiteitenrubrieken. Bij de Vara was
er begin jaren zestig, vergelijkbaar met wat er bij de PvdA gebeurde, sprake van een
voorzichtige herideologisering en de wens zich als omroep nadrukkelijker te profileren.
Na het einde van de rooms-rode coalities was daar politiek gezien zowel ruimte voor als
behoefte aan. Op de achtergrond speelde mee dat de emancipatie van het sociaaldemocratische volksdeel, net zoals die van de katholieke volksdeel, tot op zeker hoogte
als voltooid kon worden beschouwd. Het was zoeken naar een nieuwe invulling van de
boodschap die de omroep te verkondigen had en die zijn bestaan rechtvaardigde.
Deels was die herideologisering ook een reactie op de ontzuiling, wat pikant is omdat de ontzuiling zelf mede veroorzaakt werd door de komst van televisie. Kees Schuyt
en Ed Taverne stellen in hun studie naar de ‘lange jaren vijftig’ in Nederland dat vooral
televisie bijdroeg aan de verandering van waarden en normen die manifest zou worden
tijdens de culturele revolutie van de jaren zestig. Sterker nog, volgens Schuyt en Taverne
heeft het nieuwe medium die waarden en normen mede gemodelleerd en bestendigd:
“Het materiële bezit van dit toestel heeft een enorme culturele invloed gebracht,
die nog steeds niet volledig beseft wordt. Niet alleen omdat voor het eerst in de
geschiedenis andersgezinde meningen en opvattingen en schokkende gebeurtenissen direct in de veilige sfeer van de huiskamers gebracht werden, maar ook
omdat de televisie het leefpatroon heeft veranderd van moderne burgers, van
15
boeren zo goed als van buitenlui.”
Het is een these die door veel andere onderzoekers wordt onderschreven: zonder televisie zou de ontzuiling zich in een veel langzamer tempo hebben voltrokken, het nieuwe
medium werkte als een katalysator.16 En hoe paradoxaal het ook klinkt: juist de verzuilde televisie uit de jaren vijftig met haar (deels) gekleurde programma-aanbod zorgde
voor een snellere ontzuiling.
De herideologisering die de Vara begin jaren zestig in reactie op die ontzuiling inzette, kan beschouwd worden als een soort ‘herzuiling’, zij het met een andere invulling
dan in de jaren vijftig. De behoefte om zich als omroep nadrukkelijker te profileren,
leidde onder meer tot de vernieuwing van Achter het nieuws. Maar die vernieuwing zou
bijdragen aan het verder versnellen van de ontzuiling. Ook hierin schuilt een paradox:
in feite zette de Vara een ontwikkeling in gang die bijdroeg aan het ondermijnen van de
17
bestaansgrond van het bestel dat zij probeerde te verdedigen.
Tegelijkertijd behoeft de invloed van televisie op de ontzuiling ook enige nuancering. Die confrontatie met andere denkbeelden en controversiële programma’s betekende niet automatisch dat de kijkers hun inzichten en opvattingen wijzigden. Voor som393
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migen had deze confrontatie een bevrijdende invloed, bij anderen leidde zij tot een
herbevestiging van het eigen, afwijzende standpunt.18 Mogelijk hadden aanpalende
ontwikkelingen die samenhingen met de komst van televisie meer effect. Zo werkte het
kortstondige succes van commerciële televisie in de vorm van TV Noordzee evenzeer
ontzuilend, omdat het publiek zich daardoor realiseerde dat er daadwerkelijk een alternatief was voor het verzuilde bestel. Dit wakkerde de omroepstrijd alleen nog maar
verder aan.
In de aanvallen van voorstanders van een commerciële omroep werd de Vara, net
zoals eerder bij de strijd om een nationale omroep, steeds in de hoek geplaatst van de
naar binnen gekeerde, isolationistische omroepverenigingen. In het defensief gedreven,
kwam de Vara in de publieke perceptie uit die strijd tevoorschijn als kampioen van de
verzuiling. Dat klopte slechts ten dele: de omroepbestuurders waren voorstanders van
meer samenwerking en ook niet tegen een open bestel. Maar uiteindelijk zijn veel van
de sociaal-democratische plannen met betrekking tot het omroepbestel sterk bepaald
geweest door wat men aan confessionele – en met name katholieke zijde – deed. Het
ideaal van gemeenschappelijke uitzendingen of een meer pluriform bestel was mooi. De
dreiging dat het sociaal-democratische geluid zou ondersneeuwen was echter te groot,
waarmee pragmatisch realisme het uiteindelijk steeds won van het ideaal van openheid
en samenwerking.
In dat opzicht vormt machtsbehoud, niet alleen vis à vis de dreiging van commerciele televisie, maar ook in relatie tot de al veel langer lopende strijd tussen het sociaaldemocratische en katholieke smaldeel, een belangrijke verklaring voor de geschetste
ontwikkelingen. De omroeppolitieke context en ontzuiling dwongen de Vara enerzijds
tot een sterkere politieke en daarmee ‘herzuilde’ profilering, en anderzijds tot een meer
kritische, confronterende en daarmee ontzuilde positiebepaling. Deze twee bewegingen
kwamen bij elkaar in Achter het nieuws.
De actualiteitenrubriek moest het politieke profiel van de Vara nadrukkelijker tot
uiting te laten komen, terwijl het tegelijkertijd het symbool moest zijn van een moderne
en onafhankelijke aanpak. Dit verklaart zowel de veranderingen in de journalistieke
werkwijze en de ruimte die de redactie kreeg om haar nieuwe aanpak te realiseren, als de
specifieke invulling die de begrippen objectiviteit en onafhankelijkheid bij Achter het
nieuws kregen.
Betwiste professionalisering

Deze uitkomsten bieden een interessant inzicht in het proces van journalistieke professionalisering. Zoals gesteld in de Inleiding van deze studie, is het zinvol de dynamische
kant van dit proces te onderzoeken. Want wat de professie behelst en hoe die moet
worden uitgeoefend staat permanent ter discussie, zeker bij een beroep als de journalistiek, die tenslotte tot taak heeft de verandering in maatschappelijke normen en waarden
te reflecteren.
Wat opvalt in alle debatten over de journalistiek in de jaren vijftig en zestig is dat de
noodzaak om (verder) te professionaliseren in het geheel niet werd bestreden, integendeel. De strijd ging over de wijze waarop. In dit verband is het begrip ‘betwiste modernisering’ relevant. De term is afkomstig van techniekhistorici die daarmee de aandacht
willen vestigen op de productieve rol van weerstand bij de vormgeving van producten
van modernisering in de twintigste eeuw. De modernisering zelf stond daarbij niet ter
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discussie, maar er werd wel een heftige strijd gevoerd over de invulling van het moderniseringspad.19 Analoog daaraan zou men kunnen spreken van een ‘betwiste professionalisering’ van de journalistiek.
Om inzicht te krijgen in waar dit strijd over ging en wat wel, of juist niet, werd betwist, is in dit onderzoek een onderscheid gemaakt in vijf verschillende dimensies van
professionalisering: de mate van institutionalisering, de deskundigheid van de journalisten, de beroepsideologie, de werkwijze en de mate van autonomie. Uiteindelijk blijkt
door de redacteuren van Achter het nieuws de meeste strijd te zijn gevoerd over de
werkwijze, de mate van autonomie en – in mindere mate – de beroepsideologie.
Begin jaren zestig was er in het publieke debat een nadrukkelijke roep om een meer
‘professionele’, brutale en kritische televisiejournalistiek. Daar werd onder meer door
Achter het nieuws gevolg aan gegeven. Maar de resulterende confronterende aanpak van
de redacteuren veroorzaakte veel ophef – deels ook bij degenen die daartoe opgeroepen
hadden. Vooral de grotere autonomie van de redacteuren leverde weerstand op die pas
na een gewenningsperiode van een paar jaar afnam.
De nadruk die de redactie ging leggen op eigen professionele afwegingen leidde bij
Achter het nieuws tot een minder partijdige berichtgeving, maar daarmee niet tot een
volstrekt onafhankelijke verslaggeving – zie onder andere de dubbelrol die Joop van Os
vervulde als politiek redacteur van Achter het nieuws en voorlichter van de PvdA. Het is
interessant om te zien dat dit gebrek aan werkelijke onafhankelijkheid steeds vaker door
betrokken buitenstaanders als bijvoorbeeld Vara’s Programma Adviesraad werd bekritiseerd. Mede als gevolg daarvan werd de politieke verslaggeving van Achter het nieuws in
de tweede helft van de jaren zestig ook minder partijdig. Deze voorbeelden tonen aan
hoezeer zowel professionalisering als journalistieke vernieuwing niet alleen interne processen zijn, maar gevoed worden door opvattingen en behoeftes die in de maatschappij
leven.
Journalistieke vernieuwing

De aanname in veel literatuur over innovatie, en meer specifiek de vernieuwing van de
journalistiek, is dat innovatie niet goed mogelijk was binnen gevestigde organisaties en
instituten. Die zouden als het ware té geprofessionaliseerd zijn geweest en vast hebben
gezeten in beproefde routines, conventies en werkwijzen. Gevestigde organisaties zouden vaak ook weinig belang hebben gehad bij het doorvoeren van ingrijpende veranderingen, aangezien zij hun legitimiteit en gezag ontleenden aan die routines en conventies. Bij deze organisaties zou een defensieve innovatiecultuur heersen, waarbij verzet
20
tegen vernieuwing dikwijls de boventoon voerde. Maar gold dat ook als gevestigde
organisaties gebruik gingen maken van een nieuw medium?
In het onderhavige voorbeeld van de komst van televisie en het ontstaan van het
nieuwe genre van de actualiteitenrubriek, leek innovatie binnen gevestigde organisaties
goed mogelijk, mits aan specifieke voorwaarden werd voldaan. Want wat uit dit onderzoek duidelijk naar voren is gekomen, is dat er sprake was van een vergelijkbaar tempo
en overeenkomstige omstandigheden waaronder in elk onderzocht land de kritische
actualiteitenrubriek ontstond.
Het genre ontsproot zowel in de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië bij de gevestigde omroeporganisaties volgens een specifiek patroon: de programma’s ontstonden
circa tien jaar na de start van televisie, volgend op de doorbraak van het nieuwe medi395
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um; het ontstaan werd gestimuleerd door de behoefte van het netwerk of de omroep om
de concurrentie met een externe concurrent aan te gaan; de programma’s hadden circa
twee jaar de tijd nodig om hun vorm te vinden; en de redacties genoten een relatief
grote autonomie omdat de verantwoordelijke eindredacteuren en chefs sterke, maar
geen gemakkelijke persoonlijkheden waren die hun redacties wisten af te schermen. Die
afscherming was nodig om weerstand te bieden aan de kritiek en het verzet die de vernieuwingen intern en extern konden oproepen.
Dit patroon laat zich moeiteloos in Nederland herkennen. De eerste ‘echte’ actualiteitenrubrieken gingen rond 1960 van start, een kleine tien jaar na het begin van televisie in Nederland. Dat was middenin de periode 1959-1962 waarin televisie hier doorbrak, gemarkeerd door het succes van Open het dorp in november 1962. Het ontstaan
van Achter het nieuws werd gestimuleerd door het feit dat de Vara de behoefte voelde
zich te profileren in reactie op externe bedreigingen, waarna de vernieuwing en concurrentie van Brandpunt nog eens extra druk gaf. En zowel Brandpunt als Achter het nieuws
hadden twee jaar de tijd nodig om hun definitieve en meer kritische vorm te vinden,
waarbij het aantreden van een daadkrachtige en – in het geval van Wigbold – hoekige
chef een belangrijke rol speelde.
Wat vooral opvalt is de rol die de (dreiging van) concurrentie speelde bij de ruimte
die de televisiejournalisten kregen om veranderingen door te voeren. Ook hier was de
verzuilde structuur van de Nederlandse samenleving niet zozeer een rem op de vernieuwingen, maar eerder een versneller. De socioloog Joop Ellemers heeft gewezen op het
paradoxale gegeven dat de snelle veranderingen die in de jaren zestig plaatsvonden, voor
een deel vooral mogelijk waren dankzij de verzuilde structuur. Die structuur zorgde
voor veel onderlinge competitie: wat de ene zuil had, moest de andere zuil ook hebben.
Volgens Ellemers beïnvloedde dit “concurrentiemechanisme van de verzuiling” het
21
tempo van de veranderingen.
Dit gaat zeker op voor de Vara en de KRO. Omdat de KRO Brandpunt vernieuwde,
moest bij de Vara ook iets gebeuren met Achter het nieuws. Bij de resulterende strijd
tussen beide actualiteitenrubrieken ging het er soms hevig aan toe, maar tegelijk vormde
deze concurrentie een belangrijke impuls bij hun beider streven de grenzen op te zoeken
– zeker voor de redactie van Achter het nieuws was zij een constante drijfveer. Bij het
vertrek van Wigbold bij Achter het nieuws werd hij ook door zijn grote concurrent bedankt. In een afscheidstoespraak stelde Schoonhoven dat toen Brandpunt in 1962 al vrij
snel “doorstootte naar de top”, de redactie een extra stimulans nodig had om door te
gaan. “Je hebt leuk partij gegeven”, sprak Schoonhoven tot Wigbold.
“Jij kwam en stuwde Achter het nieuws op tot een serieuze konkurrent. Ik heb
mij wel eens afgevraagd of wij zonder het gehijg van Achter het nieuws in onze
nek tot prestaties zouden zijn gekomen die nationaal en internationaal in de
22
prijzen zijn gevallen. Ik geloof van niet. Bedankt voor die stimulans.”
Het was een plaagstoot die Wigbold wel kon hebben. Maar het citaat legt een achterliggend motief bloot dat niet over het hoofd mag worden gezien bij het vaststellen van de
factoren die journalistieke innovatie stimuleren. “Journalistiek is niet een stencil van
conventies en waarden en normen”, constateerde Stappershoef in een terugblik. “Het is
net zo goed hele kloterige jaloezieën en rivaliteiten.”23
Binnen gevestigde organisaties bleek vernieuwing dus zeker mogelijk. Een belangrij396
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ke voorwaarde daarvoor was evenwel het bestaan van externe druk – doordat de
machtspositie werd bedreigd of doordat concurrenten zich een opkomend nieuw medium leken toe te eigenen. Dit zette de omroepbestuurders en programmamakers aan tot
actie en creëerde ruimte voor nieuwe werkwijzen en denkbeelden. De leiding beschouwde serieuze journalistiek daarbij als een manier om zich te profileren en prestige
te verwerven. Journalistiek was een middel, niet het doel. In dat opzicht zijn concurrentiedrift en machtsbehoud misschien wel de belangrijkste drijfveren voor journalistieke
innovatie.
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Bijlage 1

De factoren

Bij het onderzoek naar de invloed van de verschillende clusters van factoren op de journalistieke
vernieuwing is gekeken naar de volgende elementen:
1. de publieke verwachtingen en opvattingen m.b.t. het genre
 pers
- televisierecensenten
- overige journalisten
 publiek
- kijkers
- belangenorganisaties
 politiek
- kabinet
- overige politici
2. het journalistieke landschap
 concurrerende programma’s
- actualiteitenprogramma’s
- journaal
- overige programma’s (documentaires, satire e.d.)
 buitenlandse voorbeelden
- actualiteitenprogramma’s
- overige programma’s (documentaires e.d.)
 overige media
- pers
- radio
- film (Polygoonjournaal, documentaires, speelfilms)
3. de techniek
 televisietechniek
- zendmogelijkheden
- opnamemogelijkheden
- studiofaciliteiten
 film- en opname-apparatuur
- camera’s
- geluidstechniek
- montagefaciliteien
4. de journalisten
 achtergrond
- afkomst
- opleiding
- vorige functies
- politieke voorkeur
 beroepsopvatting
- opvatting over eigen functie
- opvatting over medium
- opvatting over de rol van de journalistiek

401

ACHTER HET NIEUWS EN DE GEBOORTE VAN DE ACTUALITEITENRUBRIEK



- nieuwswaarden
dynamiek van de redactie
- positie binnen redactie
- positie binnen televisiesectie

5. de institutionele context
 eigen medium
- omroepcultuur
- organisatie en hiërarchische structuur
- positie televisiesectie
- opvattingen over taak actualiteitenprogramma
- financiën
 omroepbestel
- wet- en regelgeving
- programmeringseisen
- verhouding tussen omroepen
 de eigen zuil
- mate van dwarsverbanden (partij, vakbond, andere media e.d.)
- opvattingen/kritiek van zuilgenoten
- ontwikkelingen binnen verwante partij
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Bijlage 2

Dimensies van journalistieke vernieuwing

Bij het onderzoek naar de verschillende dimensies van journalistieke vernieuwing is gekeken naar
de volgende elementen:


het format
- de vorm: de uiterlijke kenmerken van het programma met betrekking tot onder andere de
montage, belichting, cameragebruik, gebruik van muziek en aankleding en inrichting
studio;
- de formule: de toegepaste programmavormen (zoals reportage, interview, commentaar en
special) en de opbouw van het programma met vaste, specifieke kenmerken.



de inhoud
- onderwerpskeuze;
- de uitwerking van de onderwerpen, onder andere qua invalshoek, brongebruik, toegepaste
programmavorm en lengte.



de journalistieke stellingname.
- de tone of voice: aanspreekvorm van het publiek, bijvoorbeeld afstandelijk, ironisch of
betrokken;
- de functie, wat de makers manifest beogen met hun programma, bijvoorbeeld informeren,
amuseren, een gemeenschap creëren of geruststellen;
- de rol die de journalisten zich aanmeten, bijvoorbeeld onderzoeker, openbaar aanklager,
neutrale brenger van informatie of spreekbuis van het gedachtegoed van een politieke
ideologie;
- de journalistieke attitude, afgemeten aan (of juist afgezet tegen) de destijds heersende
professionele journalistieke ideologie en opvattingen over onder andere onafhankelijkheid,
objectiviteit, onpartijdigheid, neutraliteit, evenwichtigheid en de scheiding van feiten en
meningen.
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Bijlage 3

Dimensies van professionalisering

Bij het onderzoek naar de verschillende dimensies van professionalisering is gekeken naar de
volgende elementen:


de mate van institutionalisering
- het bestaan van een beroepsorgaan en/of vakbond;
- het bestaan van een beroepsopleiding;
- het bestaan van een tuchtorgaan;
- de juridische positie en mate van juridische bescherming;
- het bestaan van vakprijzen;
- andere uitingen die kunnen duiden op een geïnstitutionaliseerde erkenning van de
beroepsgroep.



de deskundigheid van de journalisten
- hun afkomst;
- hun (journalistieke) opleiding;
- hun journalistieke ervaring.



de beroepsideologie
- de beroeps- en taakopvatting van de journalisten;
- hun opvattingen over onafhankelijkheid, objectiviteit, onpartijdigheid, neutraliteit,
evenwichtigheid en de scheiding van feiten en meningen;
- het bestaan van een beroepscode.



de werkwijze
- de organisatie van de redactie;
- de werkwijze van de journalisten.



de mate van autonomie
- de positie van de journalisten en hun redactie ten opzichte van de leiding van het eigen
medium;
- de positie van de journalisten en hun redactie ten opzichte van andere betrokken partijen
en/of organisaties.
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Bijlage 4

Ingrepen bij de Vara (1964-1966)

datum
jan. 1964

politiek-maatschappelijke ontwikkelingen
• directeur commerciële Radio en TV Noordzee
kondigt uitzendingen vanaf REM-eiland aan

Vara
• Vara heeft 535.000 leden
• uitzending ‘Beeldreligie’ door Zo is het

• politieke partijen dringen aan op maatregelen
tegen de Vara na ophef over Beeldreligie
feb. 1964
mrt. 1964
apr. 1964
mei 1964

• regering dient ontwerpwet tegen REM-eiland
in

juni 1964

• installatie REM-eiland
• rapport werkgroep radio- en televisiebestel van
de PvdA bepleit komst open bestel, plus apart
samenwerkingsorgaan met eigen staf en eigen
zendtijd

juli 1964

• start radio-uitzendingen vanaf REM-eiland

aug. 1964

• start televisie-uitzendingen vanaf REM-eiland
• Rengelink legt uit protest tegen omroepen die
NTS geen eigen programmastaf gunnen functie
van NTS-programmacommissaris neer

sept. 1964 • Tweede Kamer stemt in met ‘anti-REM-wet’
okt. 1964

• start tweede televisienet
• uit interimrapport Pacificatiecommissie over
het omroepbestel blijkt dat meerderheid voor
reclame is

• verbod De dood van de zilvervossen

nov. 1964

• oprichting Tros (voortgekomen uit REM), heeft • eerste uitzending van vierdelige serie van
meteen 100.000 sympathisanten
Lurelei, maatschappijkritisch cabaret

dec. 1964

• regering grijpt in: stopzetting uitzendingen
REM-eiland

• Vara begint actieve campagne vóór
bestaand omroepbestel en tegen REM,
Veronica en Televizier

• motie Baeten dwingt regering tot belofte: vóór
1 maart 1965 zal zij haar standpunt over nieuwe • Rengelink probeert uitzending Achter het
nieuws over homoseksualiteit tegen te
omroepwet bekendmaken
houden
• tweede aflevering van Lurelei leidt tot
• ledenverlies van ruim 42.000 leden bij de
oprichting van actiecomité om einde te maken
Vara aan het eind van 1964; omroep heeft nu
aan het programma
circa 493.00 leden
• Televizier heeft bijna 480.000 abonnees
jan. 1965

• Tros vraagt zendmachtiging aan: ze hebben
dan al 230.000 sympathisanten

• verbod Van Imhoff-documentaire
• Gijs Stappershoef dient ontslag in; blijft op
verzoek bestuur nog een jaar aan
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feb. 1965

• PvdA-partijvoorzitter neemt publiekelijk afstand
van de Vara
• kabinet Marijnen (VVD, KVP, ARP en CHU) valt
over omroepvraagstuk

mrt. 1965

• verdeeldheid binnen PvdA over Vara komt in
de publiciteit

• verbod sketches over
homoseksualiteit bij Lurelei; uitzending
gaat niet door

• anoniem artikel in Vrij Nederland (geschreven
door Wigbold) hekelt ‘propagandagareel’• commentaar op Het Vrije Volk
pogingen bij Vara en gebrek aan vernieuwing in geschrapt uit Zo is het
de PvdA
• nota Rengelink over het al dan niet
• partijcongres PvdA waar verspreiding Vrij
voortzetten van Zo is het omdat het een antiNederland wordt geweerd
socialistische hetze kan uitlokken
• formatie nieuwe regering (KVP, ARP en PvdA)
o.l.v. Cals rond, inclusief conceptakkoord over
omroepkwestie
apr. 1965

• kabinet Cals treedt aan
• tekst uitzending verboden Van Imhoffdocumentaire verschijnt in Het Parool

mei 1965

• omroepnota van minister Vrolijk (PvdA)
verschijnt; leidt tot Overgangsbestel
• oprichting Provo
• relatie Beatrix en Claus komt in de publiciteit

juni 1965

• Beatrix en Claus kondigen verloving aan; debat
over Duitse afkomst Claus

juli 1965

• diverse arrestaties van provo’s (ook gedurende
de rest van 1965 en 1966)

• bestuur besluit om Zo is het in 1966 zes
weken voor de Provincale Staten-verkiezingen
en zes weken voor de gemeenteraadsverkiezingen tijdelijk stop te zetten

aug. 1965
sept. 1965
okt. 1965

• commentaar op bestuurslid Meyer
Sluyser geknipt uit Zo is het

nov. 1965
dec. 1965

• invoering Overgangsbestel, toewijzing zendtijd • verbod Als er geen zwarten bestonden,
op basis van ledental
moesten ze worden uitgevonden
• Rengelink keert terug als
programmacommissaris bij de NTS

• sketch over homoseksualiteit bij
Lurelei alsnog uitgezonden
• ledenverlies van circa 11.000 aan het eind
van 1965; Vara heeft nu 481.000 leden

jan. 1966

• Broeksz zegt dat de Vara fungeert als
‘propaganda instituut’ van de PvdA

feb.1966

• toneelstuk Als er geen zwarten bestonden alsnog uitgezonden

mrt. 1966

• Stappershoef verlaat de Vara na een jaar
durend verschil van mening met het bestuur.

• huwelijk Beatrix en Claus in Amsterdam
• onrust en relletjes in Amsterdam

• opnieuw verbod Van Imhoffdocumentaire
• uitzending beelden van oproer en politieoptreden in Amsterdam in Achter het nieuws
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• nederlaag PvdA bij Provinciale
Statenverkiezingen: van 30 naar 23.5 procent
van de stemmen

• optreden burgermeester Van Hall in Miesen-scène
• stopzetting Zo is het

apr. 1966

• start maandelijkse anti-Vietnam-demonstraties

mei 1966

• ontwerp Omroepwet verschijnt

juni 1966

• nederlaag PvdA bij Gemeenteraadsverkiezingen: van 28 naar 22 procent van de
stemmen

• ‘ongepast’ liedje wordt geschrapt uit
amusementsprogramma Goed nieuws
vandaag

• bouwvakkersoproer in Amsterdam, waarbij een
dode valt
juli 1966
aug. 1966
sept. 1966
okt. 1966

• Tros begint met uitzenden

• cabaretnummer over Vietnam
geschrapt uit Mies en scène

• kabinet Cals komt ten val tijdens de Nacht van
Schmelzer
• oprichting D’66
nov. 1966

• overgangskabinet-Zijlstra treedt aan; maakt
ontwerp Omroepwet af.

dec. 1966
jan. 1967

• Tweede Kamer stemt in met Omroepwet; zal in
mei 1969 in werking treden
• Avro fuseert met Televizier, wordt daarmee de
grootste omroep
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Verantwoording

Dit onderzoek is begonnen in 1988 en voltooid in 2014. Daar zit ruim 25 jaar tussen.
In die 25 jaar is veel veranderd. Geïnterviewden zijn overleden, archieven zijn verplaatst, er is
nieuwe literatuur verschenen en – misschien nog wel het belangrijkste – de oorspronkelijke opzet
van deze studie is grondig herzien. Aan dit onderzoek is echter niet 25 jaar lang gewerkt. De basis
voor het onderzoek is gelegd in de jaren 1988-1992, deze studie is vervolgens met tussenpozen
geschreven in de periode 2009-2014.
Het archiefonderzoek is verricht in diverse archieven, waarvan de belangrijkste zijn: het archief van de Vara, het archief van de KRO, het archief van het Omroepmuseum en het archief
van de PvdA. De meeste archieven zijn begin jaren negentig geraadpleegd en sommige archieven
bevinden zich inmiddels op een andere plek. Zo zijn alle stukken uit het archief van het Omroepmuseum verplaatst naar het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in
Hilversum.
De meeste interviews te zijn afgenomen in 1990. Sindsdien is een aantal belangrijke hoofdrolspelers (zoals Herman Wigbold, Wim Rengelink en Gijs Stappershoef) overleden. Dat betekent
dat sommige vragen die bij het schrijven van deze studie naar voren kwamen, niet meer aan hen
gesteld konden worden. Wel was het mogelijk een aantal van deze vragen voor te leggen aan een
aantal andere hoofdrolspelers (Koos Postema en Richard Schoonhoven) die in de eindfase van het
onderzoek zijn geïnterviewd. De opnames van de interviews uit 1990 zijn destijds gedeponeerd
bij Stichting Film en Wetenschap Audiovisueel Archief (SFW-AVA) in Amsterdam. De stichting
bestaat niet meer, het archief waar ook de interviews zich in bevinden, is verplaatst naar het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Het meeste onderzoek naar de audiovisuele bronnen is begin jaren negentig verricht. Het audiovisuele archief van de publieke omroep, dat destijds Stichting Audiovisueel Archief Centrum
(Avac) heette, was toen nog vrijwel niet gedigitaliseerd en veel beeldmateriaal was alleen op film
beschikbaar. Bovendien was het Avac niet ingesteld op het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat een samenwerking met SFW-AVA is aangegaan waarbij het te bestuderen
audiovisuele materiaal door het Avac op video werd overgezet en bij SFW-AVA werd gedeponeerd, waar het onderzocht kon worden. Ook dit bestand aan videobanden is inmiddels verplaatst
naar het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Naast de reportages die centraal staan in de drie case studies, is een representatieve selectie van
beschikbare items, reportages en specials uit de periode 1959-1969 onderzocht om een indruk te
krijgen van de stijl-, vorm- en inhoudelijke veranderingen bij Achter het nieuws. Die selectie
geschiedde op basis van de logboeken Achter het nieuws – van zowel Achter het nieuws als Brandpunt zijn de logboeken c.q. samenvattende fiches van alle uitzendingen uit de periode 1960-1970
bestudeerd. Bij die selectie van audiovisueel materiaal is mede gekozen voor uitzendingen waarover, blijkens de schriftelijke bronnen, intern of extern ophef is ontstaan. In totaal zijn ruim 260
items, reportages en specials bestudeerd, wat neerkomt op gemiddeld 26 per onderzocht jaar. De
meeste reportages die zijn onderzocht zijn afkomstig van Achter het nieuws, maar ook de voorlopers Mensen, dingen, nu en Espresso zijn bestudeerd. Naast deze selectie zijn enkele Nederlandse en
buitenlandse televisiedocumentaires onderzocht, evenals afleveringen van Zo is het toevallig ook
nog 'ns eens keer. Tevens zijn buitenlandse reportages afkomstig van onder meer See It Now, Special Inquiry, Panorama, World in Action en Cinq colonnes à la une bestudeerd.
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Om de publieke discussie over televisie en televisiejournalistiek in kaart te brengen, is een zo
breed mogelijk palet aan historische documenten onderzocht: televisierecensies, kranten- en
tijdschriftartikelen, ingezonden brieven, boeken over televisie, verslagen van Kamerdebatten,
juryoordelen en kijkonderzoeken. De krantenartikelen en -recensies zijn via diverse wegen
verzameld. In de eerste plaats zijn de knipselmappen uit het archief van het Omroepmuseum
bestudeerd. Daarnaast zijn diverse knipselkranten over de omroep onderzocht: Persspiegel en
informatiebulletin (1960-1968), Persbulletin (1961-1969) en Omroepen Perskritieken (1968-1970).
Een belangrijke bron vormde tevens de knipselkrant van de Vara. Dankzij de voortvarende
digitalisering en ontsluiting van de Nederlandse kranten, is aanvullend onderzoek verricht in
onder meer het digitale krantenarchief Delpher (www.delpher.nl). Het voordeel van de digitale
archieven is dat er gericht met zoektermen gezocht kon worden. Verder zijn de omroepbladen van
de diverse omroepen bestudeerd, met speciale aandacht voor het omroepblad van de Vara (De
Radiogids, Radio TV Gids en VARA Gids). Ten slotte is een aantal vakbladen onderzocht,
waaronder Intercom, het maandblad voor radio- en televisiepersoneel, en De Journalist, het blad
van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.
In deze studie komt lang niet al het materiaal dat verzameld en onderzocht is ook expliciet
aan bod. Maar vanzelfsprekend heeft dit materiaal wel bijgedragen aan een beter inzicht in het
onderwerp. Zo is bij het onderzoek dat ten grondslag ligt aan hoofdstuk 11, waarin de invloed
van ontwikkelingen elders in het journalistieke landschap wordt onderzocht, breder gekeken dan
alleen de aangehaalde voorbeelden. Er is bijvoorbeeld ook bestudeerd hoe het zat met de
Nederlandse televisiedocumentaires in deze periode. Uiteindelijk is ervoor gekozen om alleen die
voorbeelden aan bod laten komen die werkelijk een rol lijken te hebben gespeeld bij het ontstaan
van het nieuwe genre van de actualiteitenrubriek in Nederland.
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Geraadpleegde bronnen

Interviews
Interview Ko van den Braak, 15 januari 1991
Interview Wim Bosboom, 20 februari 1990
Interview Hans de Graaf, 31 januari 1990
Interview Hans Jacobs, 24 januari 1990
Interview Lou de Jong, januari 1993
Interview Leo Kool, 14 maart 1990
Interview Piet te Nuyl, 20 april 1990
Interview Koos Postema, 23 april 2014
Interview Wim Rengelink, 3 mei 1990
Interview Bas Roodnat, 4 april 1990
Interview Huib de Ru, 4 mei 1990
Interview Richard Schoonhoven, 28 april 2014
Interview Gijs Stappershoef, 5 april 1990
Interview Pier Tania, 3 maart 1990
Interview Frans Verhey, 31 januari 1990
Interview Bep Vochteloo, 18 april 1990
Interview Herman Wigbold, 28 maart 1990/11 april 1990

Archieven
AV
AK
AP
ABG
AABG
AR-ABG
PAWR
PACB
PAJH

Archief Vara – Vara, Hilversum
Archief KRO – Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Archief PvdA – Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Archief Beeld en Geluid – Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum
Audiovisueel Archief Beeld en Geluid – Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid,
Hilversum
Archief Rengelink in Archief Beeld en Geluid – Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid, Hilversum
Privé-archief Wim Rengelink
Privé-archief C. van der Braak (lid Verenigingsraad Vara)
Privé-archief Joop Hueting
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Samenvatting

Achter het nieuws van de Vara en Brandpunt van de KRO hebben begin jaren zestig de standaard
gezet voor een nieuw genre: de Nederlandse actualiteitenrubriek. De vraag is wat er werkelijk
vernieuwend was aan dit journalistieke genre. En welke factoren verklaren het ontstaan van dit genre
en de daarmee verbonden journalistieke vernieuwingen?
Om antwoord te geven op deze vragen, is ervoor gekozen vooral één actualiteitenrubriek plus
bijbehorende omroep centraal te stellen: Achter het nieuws en de Vara. Wel is, waar mogelijk en
relevant, aandacht besteed aan de ontwikkelingen bij Brandpunt en de KRO. Bij het onderzoek is de
focus steeds gericht geweest op de vraag wie of wat bepaalde hoe de actualiteitenrubriek er qua vorm
en inhoud uitzag. Ook is onderzocht hoe onafhankelijk de journalisten konden opereren binnen een
omroep die een bepaalde ideologie en doelstelling voorstond. Tevens is de invloed van technische
innovaties op het gebied van camera- en geluidsapparatuur bestudeerd, evenals de rol van de reacties
van het publiek en de opvattingen van politici en de pers over wat wel of niet toelaatbaar werd geacht
op televisie. Het resultaat is een studie die bestaat uit drie delen die met elkaar samenhangen, maar
elk een andere invalshoek hebben.
In Deel I wordt de historische en institutionele context geschetst waarbinnen de
actualiteitenrubriek als nieuw genre bij de Vara tot wasdom kwam. Eerst wordt de komst van
televisie in binnen- en buitenland behandeld, waarbij wordt stilgestaan bij de verschillende manieren
waarop, met name in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, vorm werd gegeven aan nieuws en
actualiteiten op televisie. Aansluitend wordt de Nederlandse situatie geschetst: zowel het
medialandschap en de algemene omroepcontext waarbinnen televisie in 1951 van start ging, als de
specifieke context bij de Vara waarbinnen de televisiejournalistiek zich moest ontwikkelen. Er wordt
vervolgens kort ingegaan op de start van het programma Achter het nieuws en de omwenteling in de
aanpak vanaf begin jaren zestig.
In Deel II wordt belicht hoe het nieuwe genre er inhoudelijk uitzag en welke journalistieke
vernieuwingen werden doorgevoerd. Dat gebeurt aan de hand van drie thematische case studies,
waarbij niet alleen de uitzendingen worden geanalyseerd, maar ook aandacht wordt besteed aan de
maatschappelijke context waarbinnen deze programma’s werden uitgezonden en ontvangen.
Als eerste case study is de politieke verslaggeving onderzocht aan de hand van de wijze waarop de
Vara op televisie verslag deed van het PvdA-congres in respectievelijk 1959 en 1969. De tweede case
study betreft de verslaggeving over moreel controversiële onderwerpen in de taboedoorbrekende
uitzendingen van Achter het nieuws over homoseksualiteit (1964) en abortus (1967). Deze
uitzendingen zijn vergeleken met de wijze waarop programmamakers bij de Vara al eerder aandacht
probeerden te besteden aan dergelijke seksuele en morele taboes. Als derde case study is de
verslaggeving over politiek en maatschappelijk controversiële onderwerpen onderzocht aan de hand
van onthullende uitzendingen van Achter het nieuws over oorlogsmisdaden gepleegd door
Nederlanders. De zogenaamde Hueting-affaire uit 1969, waarbij onthuld werd dat Nederlandse
soldaten betrokken waren bij oorlogsmisdaden in Indonesië, is mede vergeleken met de controverse
in 1965 rond een uitzending over oorlogsmisdaden gepleegd door Nederlandse militairen.
Uit de case studies blijkt dat de vernieuwingen plaatsvonden op drie verschillende dimensies: het
format van de actualiteitenrubriek werd, geïnspireerd door het Britse voorbeeld van Panorama,
gewijzigd; de onderwerpskeuze verschoof, met een duidelijke concentratie op ‘serieuze’ kwesties; en
de journalistieke stellingname veranderde, waarbij de journalisten zich een meer kritische,
geëngageerde en onderzoekende rol aanmaten.
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In Deel III staat het analysemodel centraal dat aan de basis ligt van dit onderzoek. De aandacht
richt zich in dit deel op vijf clusters van factoren die in potentie van invloed waren op zowel het
ontstaan van een journalistiek genre, als op vernieuwingen binnen dat genre: 1. de publieke
verwachtingen en opvattingen m.b.t. het genre; 2. het journalistieke landschap; 3. de techniek; 4. de
journalisten; en 5. de institutionele context. Dit deel heeft een meer synthetische opzet. Er wordt
zoveel mogelijk teruggegrepen op uitzendingen en gebeurtenissen die in de vorige twee delen aan
bod zijn gekomen. Onderzocht is welke rol elke factor heeft gespeeld bij de geschetste
ontwikkelingen. Ook de discussies rond de professionalisering van de televisiejournalistiek worden
expliciet aan de orde gesteld.
Uiteindelijk blijkt dat verbeteringen in de techniek het minst van belang zijn als verklarende
factor voor het ontstaan van de kritische actualiteitenrubriek. Het bestaan van buitenlandse
voorbeelden als het Britse Panorama bleek vooral in indirecte zin een rol te spelen: ze maakten het
Nederlandse publiek ervan bewust dat een andere invulling van de televisiejournalistiek mogelijk was
dan wat de kijkers tot dan toe gewend waren. Hierdoor ontstond behoefte aan een nieuw type
televisiejournalist. Een combinatie van politieke en omroeppolitieke afwegingen verklaart daarnaast
de bereidheid van de omroepbestuurders van juist de Vara en de KRO om hun
actualiteitenprogramma’s om te vormen tot kritische actualiteitenrubrieken. De leiding beschouwde
serieuze journalistiek als een manier om zich te profileren en prestige te verwerven. Journalistiek was
een middel, niet het doel. In dat opzicht lijken concurrentiedrift en machtsbehoud de belangrijkste
drijfveren voor journalistieke innovatie.

428

BIJLAGEN

Summary

The television programs Achter het nieuws (Behind the news), produced by the Vara, and Brandpunt
(Focus), produced by the KRO, set the standard for a new Dutch television genre in the early sixties:
the current affairs program. This study addresses the question of what was innovative about this new
journalistic genre. Which factors explain the origin of this genre and the related journalistic
innovations?
To answer these questions, this study focusses on the developments within Achter het nieuws and
the Vara, but attention is also paid to the situation within Brandpunt and the KRO. The main
question here is: who or what determined how the current affairs program as a genre took the form
it did? And how did the particular ideology advocated by the public broadcasting associations
influence the journalists? Additionally, the influence of technical innovations in the field of camera’s
and sound equipment has been examined, as well as the role of public reactions and the opinions of
politicians and the press on what was considered to be permissible on Dutch television.
The result is a study that consists of three parts. The parts are interconnected, but each has a
different approach and angle.
Part I examines the historical and institutional context in which the current affairs program as a
new genre came to fruition. First, it treats the advent of television at home and abroad, exploring the
different ways in which news and current affairs were dealt with on television, particularly in the
United States and Great Britain. Subsequently, the Dutch situation is examined. An analysis is made
of both the Dutch media landscape and general context in which Dutch television was launched in
1951, as well as the specific context in which television journalism developed within the Vara. After
this, the start of the program Achter het nieuws is briefly discussed, focusing on the change and
subsequent innovation of the program in the early sixties.
Part II investigates the contours of the new genre of the current affairs program and the
journalistic innovations that it brought about. In three thematic case studies the broadcasts are
analyzed and the social context in which these programs were transmitted and received is examined.
The first case study focusses on political reporting and examines the differences between the
television broadcasts made by the Vara of the Labour Party conference in 1959 and in 1969.
The second case study examines the manner in which morally controversial issues were covered
by Achter het nieuws. Taboo-breaking broadcasts about homosexuality (1964) and abortion (1967)
are compared with the way in which journalists tried to pay attention to these kind of sexual and
moral taboos prior to these broadcasts in the mid-sixties.
The third case study looks at the way in which Achter het nieuws reported on politically and
socially controversial topics, such as war crimes committed by Dutch soldiers. The ‘Hueting affair’ of
1969, in which Achter het nieuws revealed that Dutch soldiers had been involved in war crimes in
Indonesia, is compared with a controversy in 1965 concerning an Achter het nieuws-broadcast about
war crimes committed by Dutch troops during the Second World War.
The case studies show that the innovation of Achter het nieuws took place on three different
levels: the format of the current affairs program was modified, inspired by the British current affairs
program Panorama; the subject matter changed, with a clear focus on ‘serious’ topics; and the
journalistic stance changed, whereby the journalists adopted a more critical and inquisitive role.
In Part III the analysis focusses on five clusters of factors potentially affecting both the
emergence of a new journalistic genre as well as innovations within that genre. These factors are: 1.
public expectations and perceptions of the genre; 2. the journalistic landscape; 3. technical
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innovations; 4. the journalists; and 5. the institutional context. This part has a more synthetic
approach, drawing on the examples and innovations that are explored in the previous two parts of
this study. The role played by each factor in these developments is examined, as well as the debates
which surrounded the professionalisation of Dutch television journalists in the fifties and sixties.
The research shows that technical innovations were in fact the least important factor in the
emergence of the critical current affairs program. The influence of foreign examples, such as the
British Panorama, was important, but especially in a more indirect sense. These foreign programs
made the Dutch public aware of the fact that a different approach to television journalism was
possible. This in turn created the need for a new type of television journalist. A combination of
political motives and broadcasting policy strategies help explain the readiness of public broadcasting
associations like the Vara and KRO to modify their programs and create critical current affairs
programs. The boards of these public broadcasting associations used the programs as a way to raise
their profile and gain prestige. Critical journalism was seen as a means, not an end. In this respect,
the need to compete and stay in power seem to be the main drivers for journalistic innovation.
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